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Щотижневий електронний бюлетень «Децентралізація влади: огляд новин» - 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, відео, найцікавіші інтерв’ю та статті, що 

відображають різні погляди та думки владного, експертного, громадського середовища.  
 

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO не завжди поділяє ідеї, висловлені у матеріалах 

бюлетеня. 

___________________________________________________________________________________________________________________

  Випуск від 2 липня 2015 року 

 

НОВИНИ 

 

Конституція 

Десять конституційних правок, які потрібно знати, щоб зрозуміти процес децентралізації 

Президент представив зміни до Конституції: Децентралізація має об’єднати суспільство 

Виступ Президента Петра Порошенка під час презентації проекту змін до Конституції України 

у частині децентралізації національним та регіональним засобам масової інформації (текст 

виступу) 

Зміни до Конституції щодо децентралізації: текст документу 

Порошенко и журналисты. Свидание на полтора часа 

Яка децентралізація чекає Україну – всі головні заяви Порошенка 

Децентралізація потягне скорочення апарату Кабміну – Президент 

 Проект змін до Конституції не визначає особливого статусу Донбасу, - Порошенко 

Порошенко підтвердив намір закріпити в Конституції "особливий порядок" самоврядування 

Донбасу 

Децентралізація: Порошенко передає естафету парламенту 

Децентрализация на словах 

"Венеціанка" просить змінити Конституцію якнайшвидше 

Гройсман рассказал о замечаниях Венецианской комиссии по децентрализации 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://constitution.gov.ua/publications/item/id/39
http://www.president.gov.ua/news/prezident-predstaviv-zmini-do-konstituciyi-decentralizaciya-35579
http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-petra-poroshenka-pid-chas-prezentaciyi-pro-35577
http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-petra-poroshenka-pid-chas-prezentaciyi-pro-35577
http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-petra-poroshenka-pid-chas-prezentaciyi-pro-35577
http://dt.ua/POLITICS/zmini-do-konstituciyi-schodo-decentralizaciyi-tekst-dokumentu-177103_.html
http://glavcom.ua/articles/29756.html
http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/kakaya-decentralizaciya-zhdet-ukrainu-vse-glavnye-zayavleniya-poroshenko-628161.html
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/1/7073070/
http://espreso.tv/news/2015/07/01/proekt_zmin_do_konstytuciyi_ne_vyznachaye_osoblyvogo_statusu_donbasu____poroshenko
http://dt.ua/POLITICS/poroshenko-pidtverdiv-namir-zakripiti-v-konstituciyi-osobliviy-poryadok-samovryaduvannya-donbasu-177560_.html
http://dt.ua/POLITICS/poroshenko-pidtverdiv-namir-zakripiti-v-konstituciyi-osobliviy-poryadok-samovryaduvannya-donbasu-177560_.html
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27095871.html
http://glavcom.ua/articles/30500.html
http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/29/7072820/
http://obozrevatel.com/politics/31548-grojsman-rasskazal-o-zamechaniyah-venetsianskoj-komissii-po-detsentralizatsii.htm
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НОВИНИ 

 

Об’єднання громад 

Чого чекати від об`єднання громад: прості пояснення (ФОТО) 

На початок червня 17 обласних рад схвалили перспективні плани формування спроможних 

громад 

План об’єднання громад Рівненщини змінять 

Голова обласної ради Василь Скрипничук про об’єднання громад на Прикарпатті: хочу, щоб 

до мене потім не було претензій 

Міський голова Долини: Рішення обласної ради щодо об’єднання громад — якась 

абракадабра 

Сесія Львівської облради знову застопорилася через питання про об’єднання громад 

Стратегія розвитку Рівненщини: об’єднання громад 

У Кіровограді продовжують вмовляти громади на перспективний план об`єднання 

Влада таки “продавила” план об’єднання громад Черкаської області 

Депутатам показали мультик про об’єднання громад (ВІДЕО) 

Бюджетная децентрализация увеличила бюджет Днепропетровской области на треть, - 

Резниченко 

 

СТАТТІ 

Децентралізація влади: що отримають і що втратять регіони. Думка експертів 

Децентрализация: сверяем часы. Основные позиции, риски, прогнозы (Нова рубрика 

"Дзеркала тижня", присвячена реформі №1) 

Кого звільнять і чи помре село: 5 міфів децентралізації    

Конституляція?   

Децентрализация власти: Экономические аспекты и не только 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://4vlada.com/volin/43773
http://decentralization.gov.ua/news/item?id=382
http://decentralization.gov.ua/news/item?id=382
http://www.ogo.ua/articles/view/2015-06-30/64310.html
http://firtka.if.ua/?action=show&id=80481
http://firtka.if.ua/?action=show&id=80481
http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/06/27/36221/view
http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/06/27/36221/view
http://zik.ua/ua/news/2015/06/30/sesiya_lvivskoi_oblrady_znovu_zastoporylasya_cherez_pytannya_pro_obiednannya_gromad_603204
http://www.0362.ua/article/870111
http://kirovograd.comments.ua/news/2015/06/25/150054.html
http://dzvin.org/vlada-taky-prodavyla-plan-objednannya-hromad-cherkaskoji-oblasti/
http://procherk.info/news/7-cherkassy/34077-deputatam-pokazali-multik-pro-obednannja-gromad-video
http://economics.lb.ua/finances/2015/06/25/309311_byudzhetnaya_detsentralizatsiya.html
http://economics.lb.ua/finances/2015/06/25/309311_byudzhetnaya_detsentralizatsiya.html
http://newsradio.com.ua/2015_06_26/Decentral-zac-ja-vladi-shho-otrimajut-shho-vtratjat-reg-oni-Dumka-ekspert-v-7266/
http://decentralization.zn.ua/
http://decentralization.zn.ua/
http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1554865
http://gazeta.dt.ua/internal/konstitulyaciya-_.html
http://gazeta.dt.ua/internal/konstitulyaciya-_.html
http://112.ua/mnenie/decentralizaciya-vlasti-ekonomicheskie-aspekty-i-ne-tolko-240102.html
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ВІДЕО  

Виступ Президента під час презентації проекту змін до Конституції України 

"Право на владу" на 1+1 за 25 червня 2015 року. перезавантаження конституції 

Телеканал "24". Что для украинцев будет означать децентрализация (Юрий Ганущак)  

Децентралізація – половина шляху пройдена. Український Кризовий Медіа Центр, 25-06-2015 

112: Децентрализация в Украине. Что предусматривает проект изменений в Конституцию 

Конференція: "Децентралізація влади: рік реформ зміст, ризики, можливості та роль 

громадянського суспільства": 

1. Законодавче забезпечення реформи, огляд прийнятого та перспективного законодавства 

2. Інституційна спроможність та інформаційне забезпечення реформ 

3. Партнерство з проведення реформ Роль влади та громадянського суспільства 

4. Що далі? Як завершити реформу? 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

Повний пакет нормативно-правових актів Реформи №1  

Зміни до Конституції щодо децентралізації: текст документу 

Проект Закону про муніципальну варту 

Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації 

Презентація основних засад і принципів ЗУ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" 

Ознайомтесь із порівняльною таблицею до Законопроекту “Про внесення змін до Конституції 

України”, який спрямований на проведення децентралізації в інтересах громадянина України 

Роз`яснення щодо змін до Конституції України на реалізацію Реформи місцевого 

самоврядування та курсу Уряду на децентралізацію влади в Україні 

 

 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/videos/vistup-prezidenta-pid-chas-prezentaciyi-proektu-zmin-do-kons-92
https://www.youtube.com/watch?v=0lVTLMelx_Q
http://24tv.ua/ru/tema_dnja/chto_dlja_ukraincev_budet_oznachat_decentralizacija/n588288
https://www.youtube.com/watch?v=meFtQzCZUVU
https://www.youtube.com/watch?v=OLBnRyXHuF4
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Hai0vGiOVPYwo96SGahVlAgjywNytcJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Hai0vGiOVPYwo96SGahVlAgjywNytcJ
https://www.youtube.com/watch?v=an1f96fWbPU&index=1&list=PL0Hai0vGiOVPYwo96SGahVlAgjywNytcJ
https://www.youtube.com/watch?v=EaJPwAlSvik&index=2&list=PL0Hai0vGiOVPYwo96SGahVlAgjywNytcJ
https://www.youtube.com/watch?v=LwqfcDM6yjQ&index=3&list=PL0Hai0vGiOVPYwo96SGahVlAgjywNytcJ
https://www.youtube.com/watch?v=NIgyFfqUQj8&index=4&list=PL0Hai0vGiOVPYwo96SGahVlAgjywNytcJ
http://decentralization.gov.ua/legislation
http://dt.ua/POLITICS/zmini-do-konstituciyi-schodo-decentralizaciyi-tekst-dokumentu-177103_.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55192
http://csi.org.ua/?p=4735
https://www.youtube.com/watch?v=5s1OrzIPKpQ
http://pravo.org.ua/files/Const_reform/Zakonoproekt_Konstytucija.pdf
http://pravo.org.ua/files/Const_reform/Zakonoproekt_Konstytucija.pdf
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/3557/Rozyasnennya_zmin.pdf
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/3557/Rozyasnennya_zmin.pdf
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СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Децентралізація по-польськи: час робити висновки 

 

МАТЕРІАЛИ   

ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД? (просте та змістовне роз'яснення для пересічних 

громадян) Читайте та поширюйте! 

Зміни до Конституції щодо децентралізації: текст документу 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

УВАГА! КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД У ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС РЕФОРМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна за «Реформа №1» - експерт з комунікацій та видавництва Швейцарсько-

українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO Олена Суходольська.  

Підписка за адресою o.suhodolska@despro.org.ua  

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://novadoba.com.ua/18885-decentralizaciya-po-polsky-chas-robyty-vysnovky.html
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Gromada%20A5_PRINT_2.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Gromada%20A5_PRINT_2.pdf
http://dt.ua/POLITICS/zmini-do-konstituciyi-schodo-decentralizaciyi-tekst-dokumentu-177103_.html
http://despro.org.ua/vakansii/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua

