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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 30 липня 2015 року 

 

НОВИНИ 

Головне 

Порошенко назвав умову запровадження особливого самоврядування на Донбасі 

Розвиток місцевої демократії неможливий без передачі значних повноважень спроможним 

громадам, - В’ячеслав Негода 

Кабмін виділить 2 млрд грн дотації для стабілізації місцевих бюджетів 

Децентралізація та дерегуляція спрощує процес будівництва на всіх його етапах, - Роман 

Абрамовський  

Госпітальні округи можуть стати основою районного рівня  

Суми та Харків долучилися до серії публічних дискусій щодо реформ з децентралізації 

Об’єднання громад  

Близько 1000 територіальних громад прийняли рішення про об’єднання 

На Прикарпатті створена перша об’єднана громада 

Чернівецька облрада схвалила перспективний план формування територій громад області 

На Тернопольщине создано 15 объединенных территориальных общин 

На Одещині перша об’єднана територіальна громада - за півкроку до створення 

Зміни до Конституції  

Конституционный суд начал оценку децентрализации 

КСУ розгляне законопроект про "особливий статус" без Бауліна  

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
https://tsn.ua/ato/poroshenko-nazvav-umovu-zaprovadzhennya-osoblivogo-samovryaduvannya-na-donbasi-465273.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/429
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/429
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/436
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248361999&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248361999&cat_id=244277212
http://decentralization.gov.ua/news/item?id=438
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1550
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/426
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/430
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/435
http://www.day.kiev.ua/ru/news/290715-na-ternopolshchine-sozdano-15-obedinennyh-territorialnyh-obshchin
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/439
http://korrespondent.net/ukraine/3544029-konstytutsyonnyi-sud-nachal-otsenku-detsentralyzatsyy
http://dt.ua/UKRAINE/ksu-rozglyane-zakonoproekt-pro-osobliviy-status-bez-baulina-179975_.html
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Венеційська комісія позитивно оцінила проект змін до Конституції щодо правосуддя – 

президент  

Права людини: які зміни до Конституції пропонуються по цьому питанню 

Изменения в Конституцию: мирный план или легализация «украинского Приднестровья» 

Судьи мешают нарабатывать изменения в Конституцию в части правосудия 

Блокувати процес змін Основного Закону не можна... 

Гройсман: Бюджетна децентралізація збільшила доходи місцевих бюджетів на 37% 

Децентрализация помогает Днепропетровщине наращивать доходы 

Яценюк призывает местные власти активнее использовать получаемые в ходе 

децентрализации полномочия и ресурсы 

 

СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

Ґжеґож Ґайда: люди в Польщі вже розуміють, що кошти в бюджеті міста не державні, то їхні 

гроші, адже вони їх туди сплатили у вигляді податків 

Павло Клімкін: Весь світ бачить одну логіку Мінського процесу, а Росія – іншу 

Изменения в Конституцию: мирный план или легализация «украинского Приднестровья» 

Про Конституцію і державну машину 

Изменения в Конституцию лишь повод для пиара политиков — эксперт 

Хочешь увидеть реформы – начни с себя 

Маркіян Желяк: «Громада повинна мати потенціал» 

«РЕФОРМА В ГОЛОВАХ»: ЧТО БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ СТУДЕНТ УКРАИНСКОГО ВУЗА 

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Дискусія про самоврядування в Україні починається з того, як ділити гроші – Войцех Місьонг, 

польський експерт   
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http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27152288.html
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27152288.html
http://www.rbc.ua/ukr/analytics/prava-cheloveka-kakie-izmeneniya-konstitutsiyu-1438235376.html
http://forbes.ua/opinions/1399125-izmeneniya-v-konstituciyu-mirnyj-plan-ili-legalizaciya-ukrainskogo-pridnestrovya
http://news.finance.ua/ru/news/-/355110/sudi-meshayut-narabatyvat-izmeneniya-v-konstitutsiyu-v-chasti-pravosudiya
http://www.golos.com.ua/article/257385
http://www.epravda.com.ua/news/2015/07/23/552102/
http://most-dnepr.info/news/society/122343.htm
http://interfax.com.ua/news/political/279711.html
http://interfax.com.ua/news/political/279711.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/437
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/437
http://glavcom.ua/articles/31180.html
http://forbes.ua/opinions/1399125-izmeneniya-v-konstituciyu-mirnyj-plan-ili-legalizaciya-ukrainskogo-pridnestrovya
http://www.pravda.com.ua/columns/2015/07/30/7075988/
http://rian.com.ua/view/20150723/371054468.html
http://www.dancor.sumy.ua/articles/politics/155951
http://hromadskeradio.org/terytoriya/markiyan-zhelyak-gromada-povynna-maty-potencial
http://reporter.vesti-ukr.com/art/y2015/n25/17098-reforma-v-golovah.html
http://reporter.vesti-ukr.com/art/y2015/n25/17098-reforma-v-golovah.html
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27154626.html
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27154626.html
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ІНФОГРАФІКА  

Гройсман: Бюджетная децентрализация увеличила доходы местных бюджетов на 37% 

(инфографика) 

 

ВІДЕО  

Про децентралізацію в цілому та об'єднання громад зокрема: відеоблог Анатолія Ткачука 

 Зміни до Конституції - це деузурпація влади, - представник Конституційної комісії (відео) 

Чому децентралізація лякає українців (відео)  

Децентрализация глазами одесситов 

Бублик заявил, что "Свобода" не будет голосовать за изменения в Конституцию в части 

децентрализации  

Яценюк: Стратегічна ціль країни – це нова система державного управління 

Конституційний суд розпочав слухання справи щодо децентралізації 

Яценюк вимагає від органів місцевої влади публічної звітності про використання коштів 

бюджетів 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

Закон України «Про місцеві вибори» 

Проект Закону "Про публічний контроль" 

Зміни до Конституції щодо децентралізації: текст документу 

 

МАТЕРІАЛИ   

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

порівняння у піврічній динаміці (2014-2015) – Буклет  

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

громадян) Читайте та поширюйте! 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://news.finance.ua/ru/news/-/355121/grojsman-byudzhetnaya-detsentralizatsiya-uvelichila-dohody-mestnyh-byudzhetov-na-37-infografika
http://news.finance.ua/ru/news/-/355121/grojsman-byudzhetnaya-detsentralizatsiya-uvelichila-dohody-mestnyh-byudzhetov-na-37-infografika
http://decentralization.gov.ua/video/item/id/46
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/427
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/428
https://www.youtube.com/watch?v=OgOQiqibtD8
https://www.youtube.com/watch?v=3BfCpRxQL74
https://www.youtube.com/watch?v=3BfCpRxQL74
https://www.youtube.com/watch?v=sRDyF12pXdk
https://www.youtube.com/watch?v=VT1IaNPEJJA
https://www.youtube.com/watch?v=hXQ2K1hnhuw
https://www.youtube.com/watch?v=hXQ2K1hnhuw
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55377
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55907
http://dt.ua/POLITICS/zmini-do-konstituciyi-schodo-decentralizaciyi-tekst-dokumentu-177103_.html
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_PRINT.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_PRINT.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Gromada%20A5_PRINT_2.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Gromada%20A5_PRINT_2.pdf
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 ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

(випуск 1) 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

(випуск 2) 

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ (навчально-

методичний посібник)  

 

ОГОЛОШЕННЯ 

Конкурс місцевих грантів в рамках проекту ЄС «Підтримка реформи місцевого 

самоврядування в Україні»  

Навчальний візит до Республіки Польща - Фундація Польсько-української співпраці ПАУСІ 
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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/
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http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/0EDD345EF88F4ABBC2257E8800531096/$File/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%201.pdf
http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/512031A01D9C0A6CC2257E8800535133/$File/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%202.pdf
http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/512031A01D9C0A6CC2257E8800535133/$File/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%202.pdf
http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/4A21DD37398F4195C2257E880053FE59/$File/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/4A21DD37398F4195C2257E880053FE59/$File/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eef.org.ua/ua/novyny/item/421-instytut-hromadianskoho-suspilstva-ta-fond-skhidna-yevropa-oholoshuiut-konkurs-mistsevykh-hrantiv-v-ramkakh-proektu-yes-pidtrymka-reformy-mistsevoho-samovriaduvannia-v-ukraini.html
http://eef.org.ua/ua/novyny/item/421-instytut-hromadianskoho-suspilstva-ta-fond-skhidna-yevropa-oholoshuiut-konkurs-mistsevykh-hrantiv-v-ramkakh-proektu-yes-pidtrymka-reformy-mistsevoho-samovriaduvannia-v-ukraini.html
https://docs.google.com/forms/d/1UJq8s4-4CzAiYCQQPz5qsUebr2Tu3X4bzxUd_d0PTr4/viewform
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