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Методичні рекомендації Про правове регулювання надання в оренду водних об’єктів

Інформаційні видання

-

Брошура «Музей місцевого самоврядування Харківщини»
Брошура «Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області»

Буклети серії "Кращі практики місцевих рад Харківської області"

-

Практика реалізації програм безоплатної правової допомоги
Практика створення єдиного медичного простору
Практика залучення громадян до бюджетного процесу
Радіомовлення територіальних громад
Система управління якістю у виконавчих органах місцевих рад
Практика роботи старост об’єднаних територіальних громад
Практика співробітництва територіальних громад
Практика центрів надання адміністративних послуг
Практика роботи органів самоорганізації населення
Практика роботи територіального центру соціального обслуговування
Практика створення комунальної аптеки

Буклети серії "Харківські ініціативи"
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-

Конкурс міні-проектів «Разом в майбутнє
Міжнародний дитячий телефестиваль «Дитятко
Конкурс «Місцеве самоврядування – це ми
Обласний конкурс ім. О.С.Масельського на кращій літературний твір
Конкурс журналістських робіт «Історії успіху громад

Методичні рекомендації, інформаційні, довідкові матеріали:
-

Бюджетні документи (окремий розділ): перейти .

- Перші кроки об'єднаних громад після приєднання до них сусідніх сільрад:
методичні рекомендації та зразки документів.
- Як облаштовувати Новий освітній простір – три посібники для громад
- Мінрегіон створив інформаційні посібники для допомоги у створенні НОП в школах
та дитсадках.
- Методичні рекомендації щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на
середньостроковий період
- Роз’яснення щодо забезпечення обліку природного газу у населення
- Аналіз основних положень Бюджетної резолюції на 2018 – 2020 роки
- Роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги
- Інформація про Державну аудиторську службу України
- Методичні рекомендації щодо нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів регіону
- Інформація щодо зарахування частини рентної плати за користування надрами для
видобування нафти, природного газу та газового конденсату до місцевих бюджетів
- Інформація про проект Європейського Союзу «Угода мерів – Схід» в Україні
- Роз’яснення щодо основних положень пенсійної реформи в Україні
- Матеріали щодо співробітництва місцевих рад області з Харківським національним
економічним університетом ім. Семена Кузнеця
- Методичні рекомендації «Публічно – приватне партнерство в економічному
розвитку сільських територій»
- Методичні рекомендації «Прозорість публічних закупівель в умовах
децентралізації»
- Методичні рекомендації Про нові повноваження та можливості органів місцевого
самоврядування у використанні земельних ресурсів громад
- Методичні рекомендації Про правове регулювання надання в оренду водних
об’єктів
- Пам’ятка щодо здійснення державної регуляторної політики органами місцевого
самоврядування
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- Навіщо інспектори праці громадам?
- Розподіл соціальної норми кількості поїздок усіма видами транспорту загального
користування на міських та приміських маршрутах
- Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами
транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах
- Інформація Про використання органами місцевого самоврядування системи
електронних торгів державного підприємства «СЕТАМ» Міністерства юстиції України
- Методичні рекомендації Про деякі питання правового забезпечення роботи органів
місцевого самоврядування
- Практичні кроки реформи сільської медицини
- З 1 лютого Держгеокадастр розпочинає передачу сільськогосподарських земель
до власності об’єднаних територіальних громад

- Як об'єднаним громадам планувати свій розвиток: Мінрегіон надав методичні
рекомендації
- Експерти розповіли, що чекає на порушників бюджетного законодавства
- Методичні рекомендації Про деякі питання правового забезпечення роботи органів
місцевого самоврядування
.
- Методичні рекомендації Про правове регулювання&nbsp;надання в оренду водних
об'єктів.
- Методичні рекомендації Про нові повноваження та можливості органів місцевого
самоврядування у використанні земельних ресурсів громад.
- Чи можна приєднуватися громадам до міст обласного значення, якщо
перспективний план ще не затверджений Урядом, - роз'яснення експертів
- Вийшов третій у 2018 році номер газети «Радник Старости»
- Як об'єднаним громадам планувати свій розвиток
- Як громадам реалізувати повноваження у сфері захисту дітей: посібник від
програми DOBRE
- Чи потрібно розробляти посадову інструкцію старости: роз'яснення та поради
фахівця
- Встановлення місцевих податків та зборів для ОТГ: практичний посібник
- Регламент ради ОТГ та її виконкому, а також положення про постійні комісії ради
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- Що робити об'єднаним громадам після перших виборів – методичні рекомендації та
зразки документів (для ОТГ, де перші вибори пройшли 29.04.2018)
- Як готувати проекти на формування інфраструктури об'єднаних громад: методичні
рекомендації
- Бюджетні питання об'єднаних громад (роз'яснення)
- Перший у 2018 році номер газети «Радник Старости»
- Інформаційно-методичні матеріали «Джерела доходів місцевих бюджетів (2018
рік)».
- Добровільне об'єднання та приєднання громад: експерти розробили методичні
рекомендації та зразки документів
- Головні питання передачі земель об'єднаним громадам
- Бюджетні питання об'єднаних громад
- Як вплинуть новації Податкового законодавства на місцеві бюджети
- Для прискорення процесу децентралізації влади необхідно прийняти низку законів
- Спецперевірка службовців новостворених об'єднаних громад: роз'яснення
експертів
- Кадрові питання в об'єднаних громадах: експерти надали роз'яснення
- Співробітництво громад: методичні рекомендації та зразки документів
- Зміни до Бюджетного кодексу: основні нововведення 2018 року
- Рекомендації Антимонопольного комітету України щодо вжиття заходів,
спрямованих на розвиток конкуренції
- Рекомендаційні матеріали щодо створення сучасних ЦНАПів в Україні
- Методичні та практичні рекомендації щодо порядку об'єднання територіальних
громад
- Виступ ЄРМОЛАЄВА А.В., директора громадської організації "Інститут
стратегічних досліджень «Нова Україна»" під час Загальних зборів Асоціації 02.11.2017
року
- &nbsp;
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