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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 16 липня 2015 року 

 

 

НОВИНИ 

Верховна Рада підтримала законопроект про внесення змін до Конституції щодо 

децентралізації влади 

Петро Порошенко: «Децентралізація покликана наблизити владу до людини на відстань 

витягнутої руки» 

Верховна Рада ухвалила закон про місцеві вибори 

Верховна Рада підтримала законопроект щодо передачі органам місцевого самоврядування 

більших повноважень з надання адмінпослуг 

Запропоновані зміни до Конституції - реальний шанс для повноцінного самоврядування в 

Україні, - Марцін Свєнціцький 

За прогресом реформ можна слідкувати он-лайн 

В.Гройсман: Конституційна реформа є інструментом досягнення Україною успіху 

Зміни до Конституції України у частині децентралізації передбачають два роки перехідного 

періоду для внесення відповідних змін до законодавства 

Українці зможуть контролювати роботу місцевої влади, - законопроект 

Децентрализация с особым статусом: Рада приступает к изменению Конституции 

Нуланд: децентрализация в Украине соответствует Минским соглашениям 

Головатий: Децентралізація в Україні – це своєрідна відповідь Путіну 

Противників децентралізації значно поменшало, - дослідження 
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http://www.segodnya.ua/ukraine/zakon-o-decentralizacii-politiki-govoryat-kabalnyh-usloviyah-a-politologi-o-parlamentskih-torgah-632143.html
http://www.unian.net/politics/1101332-nuland-detsentralizatsiya-v-ukraine-sootvetstvuet-minskim-soglasheniyam.html
http://zik.ua/ua/news/2015/07/09/golovatyy_detsentralizatsiya_v_ukraini__tse_svoieridna_vidpovid_putinu_606028
http://galinfo.com.ua/news/protyvnykiv_detsentralizatsii_znachno_pomenshalo__doslidzhennya_199122.html
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Завдяки співпраці з проектом DESPRO все більше жителів Дніпропетровщини мають доступ до 

якісного водопостачання 

Громада села Павлівка святкує новенький водогін: колодязі в минулому 

 

Об’єднання громад  

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД - ЖОРСТКА МАТЕМАТИКА, - ЧЛЕН КОСТИТУЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

Процес добровільного об’єднання громад в Одеській області набирає обертів... 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ НА ВОЛИНІ: ЯК ПОДІЛЯТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ МІЖ ГРОМАДАМИ І РАЙОНАМИ 

На Луганщині планують створити 24 об'єднання громад 

ПРО ФІНАНСИ І ОБОВ’ЯЗКИ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД. ЩО БУДЕ? 

 

ВІДЕО  

Децентралізація - це майбутнє України 

 Вступне слово Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана на зустрічі з членами 

правління Асоціації міст України 

Разговор с Донбассом: Конституционная реформа и децентрализация 

Децентралізація: група українських реформаторів повернулася із Польщі, де набували досвід. 

Exclusive Interview with Markijan Żelak: 'Decentralization reform is crucial to Ukraine transformation' 

(Ukraine Today) 

ТСН: Заступник держсекретаря США високо оцінила роботу Верховної Ради 

Сніданок з 1+1: Який сенс децентралізації влади для простих українців 

Телеканал ВІТА новини 2015-07-10 Як вінничани німецький досвід переймали 

Что такое децентрализация в Украине? Все о проекте изменений в Конституцию /Новости 

Украины 

Никаких угроз государственному суверенитету из-за децентрализации нет - Порошенко 
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http://decentralization.gov.ua/video/item/id/44
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http://ru.tsn.ua/video/video-novini/nikakih-ugroz-gosudarstvennomu-suverenitetu-iz-za-decentralizacii-net-poroshenko.html
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ІНТЕРВ’Ю  

Нам некуда отселять людей с линии огня, - вице-премьер Геннадий Зубко 

Децентрализация для чайников. Спикер Рады рассказал, как изменится теперь жизнь 

украинцев 

 

СТАТТІ  

Як поділить Україну децентралізація: громади, райони, регіони 

Нова Конституція: головнний принцип - держава не обіцятиме того, чого не здатна забезпечити 

(відео)  

Жить по-новому. Почему Украине необходима майерсоновская децентрализация 

Конституция от Порошенко: Мнения депутатов 

Грозит ли Украине децентрализация по-польски? 

Не така децентралізація 

Децентралізація рухає всі інші реформи 

Децентралізація: міські громади повинні контролювати публічні фінанси 

Любов Молдаван: Я за французький варіант реформи самоврядування 

Богдан Данилишин: Як децентралізувати управління в Україні 

ЧИ ВИЖИВУТЬ СЕЛА? 8 ПИТАНЬ ПРО АДМІНРЕФОРМУ НА ВОЛИНІ 

Співробітництво територіальних громад у сфері поводження з ТПВ: варіанти застосування 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Децентралізація фінансів та ефективність бізнесу: здобутки Швейцарії 
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http://ukurier.gov.ua/uk/articles/category/society/
http://pravda.if.ua/news-79918.html
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/lyubov_moldavan_ya_za_frantsuzkiy_variant_reformi_samovryaduvannya_2074582
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http://gurt.org.ua/news/informator/27592/
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ІНФОГРАФІКА  

Об'єднання територіальних громад 

Децентралізація: як змінюється думка людей? 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

Закон України «Про місцеві вибори» 

Проект Закону "Про публічний контроль" 

 

МАТЕРІАЛИ   

Децентралізація: як змінюється думка людей?? Результати серії фокус-групових досліджень, їх 

порівняння у піврічній динаміці (2014-2015) 

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

громадян) Читайте та поширюйте! 

Зміни до Конституції щодо децентралізації: текст документу 

Територіальний устрій Франції та Італії - уроки для України (монографія) 

Латвія: довга дорога реформи 

Естонія: місцеве самоврядування 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

УВАГА! КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД У ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС РЕФОРМ 

ІНФОРМАЦІЙНА ЗУСТРІЧ «ФУНКЦІОНАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ», м. Одеса, 23 – 24 липня 

2015 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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  
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