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НОВИНИ  

Гройсман заявил о завершении подготовки изменений в Конституцию по децентрализации 

Володимир Гройсман: Базовим рівнем у питанні децентралізації буде громада: село, селище, місто, а 

згодом - об’єднані громади 

З'явилася он-лайн платформа Державного фонду регіонального розвитку 

Держава та волонтери розпочали впровадження в Україні системи надання електронних послуг 

В.Гройсман: Зволікання у питанні децентралізації влади може призвести до гальмування розвитку 

держави 

Порошенко: децентрализация не повлияет на вопросы обороны 

Гройсман назвав принципові позиції щодо децентралізації 

Децентралізація влади: проблемним областям доведеться виживати за власний рахунок – Богданова 

Швейцария удвоит инвестиции в Украину: Прямым бенефициаром станут простые украинцы 

Децентрализация в Украине запоздала, и в сентябре ее может не быть - эксперт 

Гройсман рассказал, что может окончательно разрушить постсоветскую систему 

Децентрализация не ослабит украинскую власть – Порошенко 

Что такое децентрализация по-украински 

Гройсман рассказал, против чего он выступает в децентрализации 

Децентралізація: не те вирішення не тієї проблеми 

В Україні райони перейменують у повіти, а області – в регіони 

Зміни до Конституції дозволять закріпити права людей на управління своїм життям 

Комітет Верховної Ради роз’яснив, скільки може тривати громадське обговорення добровільного 

об’єднання територіальних громад 

http://zn.ua/POLITICS/rabochaya-gruppa-zavershila-podgotovku-izmeneniy-v-konstituciyu-po-decentralizacii-179804_.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/360
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/360
http://decentralization.gov.ua/news/item?id=361
http://uacrisis.org/ua/26631-yanika_merylo
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/356
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/356
http://kp.ua/politics/503073-poroshenko-detsentralyzatsyia-ne-povlyiaet-na-voprosy-oborony
http://ua.korrespondent.net/ukraine/3527076-hroisman-nazvav-pryntsypovi-pozytsii-schodo-detsentralizatsii
http://newsradio.com.ua/2015_06_16/Decentral-zac-ja-vladi-problemnim-oblastjam-dovedetsja-vizhivati-za-sv-j-rahunok-Bogdanova-8226/
http://news.finance.ua/ru/news/-/352615/shvejtsariya-udvoit-investitsii-v-ukrainu-pryamym-benefitsiarom-stanut-prostye-ukraintsy
http://rian.com.ua/analytics/20150611/368830899.html
http://obozrevatel.com/politics/12908-grojsman-rasskazal-kogda-mozhno-okonchatelno-razrushit-postsovetskuyu-sistemu.htm
http://ru.tsn.ua/politika/decentralizaciya-ne-oslabit-ukrainskuyu-vlast-poroshenko-435354.html
http://vesti-ukr.com/strana/103257-chto-takoe-decentralizacija-po-ukrainski
http://obozrevatel.com/politics/63794-grojman-rasskazal-protiv-chego-on-vyistupaet-v-detsentralizatsii.htm
http://tyzhden.ua/Society/137873
http://decentralization.unian.ua/1078625-v-ukrajini-rayoni-pereymenuyut-u-poviti-a-oblasti-v-regioni.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/363
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/362
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/362
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СТАТТІ 

Децентрализация или узурпация? Соня Кошкіна для ЛБ 

Чому в Україні вже не відбудеться швидкої реформи децентралізації - Максим Колєсников 

Чим загрожує "добровільно-примусове" об'єднання громад 

 

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД  

Проекти перспективних планів в усіх областях розроблені, тепер слово за обласними радами 

А.Яценюк - губернаторам: примусове об'єднання громад - "радянський стиль" 

У громадах, які не встигнуть об'єднатися до 25 жовтня, місцеві вибори відбудуться двічі - Зубко 

Децентралізація: на базі Шацького району планують створити одну громаду 

На Прикарпатті представник Мінрегіонбуду Юрій Ганущак пояснював “філософію об’єднання” та три 

аспекти децентралізації 

У Камінь-Каширському районі формується 5 громад  

В Ужгороді говорили про добровільне об’єднання громад 

Перспективний план об'єднання громад Миколаївщини є першим кроком до європейської моделі 

управління 

На Рівненщині ухвалили перспективний план об'єднання громад 

Львівська облрада знову не підтримала Перспективний план об’єднання територіальних громад 

Тячівщина » Тема дня – обговорення добровільного об’єднання громад в районі 

Миколаївська та Рівненська облради прийняли перспективні плани формування спроможних громад 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ та МАТЕРІАЛИ 

Децентралізація - половину шляху пройдено (презентація) 

Більше половини українців не готові терпіти труднощі заради реалізації реформ (Дослідження проведене 

соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 27 травня 2015 року)  

 

http://lb.ua/news/2015/06/11/307882_detsentralizatsiya_uzurpatsiya.html
http://www.pravda.com.ua/columns/2015/06/15/7071292/
http://www.epravda.com.ua/columns/2015/06/15/546631/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/355
http://www.unn.com.ua/uk/news/1473093-a-yatsenyuk-zvernuvsya-do-kerivnikiv-oda-rozibratisya-z-vipadkami-primusovogo-obyednannya-gromad
http://www.newsru.ua/ukraine/13jun2015/gromady.html
http://www.volynpost.com/news/52241-decentralizaciia-na-bazi-shackogo-rajonu-planuyut-stvoryty-odnu-gromadu
http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/06/15/35571/view
http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/06/15/35571/view
http://www.volynnews.com/news/society/u-kamin-kashyrskomu-rayoni-formuyetsia-5-hromad/
https://www.youtube.com/watch?v=rciSNOWTITU
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/perspektivniy_plan_obe_dnannya_gromad_mikolaiivshchini_e__pershim_krokom_do__e_vropeyskoii_modeli_upravlinnya_2064480
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/perspektivniy_plan_obe_dnannya_gromad_mikolaiivshchini_e__pershim_krokom_do__e_vropeyskoii_modeli_upravlinnya_2064480
http://www.0362.ua/article/856257
http://vgolos.com.ua/news/lvivska_oblrada_znovu_ne_pidtrymala_perspektyvnyy_plan_obiednannya_terytorialnyh_gromad_183339.html
http://tyachivnews.in.ua/novini/tyachyvschina/1591-tema-dnya-obgovorennya-dobrovlnogo-obyednannya-gromad-v-rayon.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/357
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/358
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/358
http://dt.ua/UKRAINE/bilshe-polovini-ukrayinciv-ne-gotovi-terpiti-trudnoschi-zaradi-realizaciyi-reform-175549_.html
http://dt.ua/UKRAINE/bilshe-polovini-ukrayinciv-ne-gotovi-terpiti-trudnoschi-zaradi-realizaciyi-reform-175549_.html
http://dt.ua/UKRAINE/bilshe-polovini-ukrayinciv-ne-gotovi-terpiti-trudnoschi-zaradi-realizaciyi-reform-175549_.html
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ВІДЕО  

Дебати PRO. Чого очікувати від реформи самоврядування? (програма від 17 червня 2015) 

Повний запис Конференції «Децентралізація влади: рік реформ зміст, ризики, можливості та роль 

громадянського суспільства» 

Виступ Володимира Гройсмана на конференції «Децентралізація влади: рік реформ, зміст, ризики, 

можливості та роль громадянського суспільства» 

Схід+Захід. Місцеві вибори (випуск від 13 червня 2015) 

В Кабмине считают, что финансовая децентрализация свершилась 

Гройсман: Местные выборы пройдут по плану 

В ефірі Еспресо.TV Олександр Москалюк - експерт із конституційного права. 

Децентрализация не погубит села — Гройсман 

Владимир Гройсман: «Децентрализация предотвратила бы революцию» 

#Децентралізація. Чи хочуть черкаські села об'єднуватися? 

Самостійність місцевих громад не означатиме послаблення центральної влади 

Виступ В.Гройсмана після засідання Ради регіонального розвитку 

Гройсман заявил о завершении подготовки изменений в Конституцию по децентрализации 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

18-19 червня відбудеться ІНФОРМАЦІЙНА ЗУСТРІЧ «ФУНКЦІОНАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ» 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна за створення та розповсюдження «Реформа №1»  

експерт з комунікацій та видавництва Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO  

Олена Суходольська  o.suhodolska@despro.org.ua  

https://www.youtube.com/watch?v=A8e8AGy7YtA&list=PL9aDK_7u4r7cnRyNK7H1J43N-VgOE1s3L&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ptWs9Oz14PI
https://www.youtube.com/watch?v=ptWs9Oz14PI
https://www.youtube.com/watch?v=s0B-s9WZQ2U
https://www.youtube.com/watch?v=s0B-s9WZQ2U
http://www.unian.ua/shid-i-zahid
https://www.youtube.com/watch?t=14&v=R2Vr5LlASaE
https://www.youtube.com/watch?v=mqVYG3iwsnY
https://www.youtube.com/watch?v=LOsNwNPcgUM
https://www.youtube.com/watch?v=YbQmEZWPAJc
https://www.youtube.com/watch?v=EAIfNmDA1CM
https://www.youtube.com/watch?v=xHEbsf9nalA
https://www.youtube.com/watch?v=Ntkv0tpktBU
https://www.youtube.com/watch?t=14&v=hiX8mm6Hw2Q
http://zn.ua/POLITICS/rabochaya-gruppa-zavershila-podgotovku-izmeneniy-v-konstituciyu-po-decentralizacii-179804_.html
http://csi.org.ua/?p=5146
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua

