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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 27 серпня 2015 року 

 

НОВИНИ 

Головне  

Рада розгляне питання про децентралізацію 31 серпня 

Перший кадровий резерв префектів буде створено вже до квітня 2016 року, – Геннадій Зубко 

Надходження до місцевих бюджетів від податку на нерухомість вдвічі більші від запланованих 

Обрання місцевих рад на два роки – запобіжник проти формування місцевих князьків, - 

експерт 

Порошенко: Сильное местное самоуправление отличает нас от России и приближает к 

Европе 

До серії публічних дискусій з децентралізації, ініційованих проектом DESPRO, долучилася 

Запорізька область 

Об’єднання громад  

23+1: на Хмельниччині побільшало об’єднаних громад 

В Донецькій області створено шість об’єднаних територіальних громад 

Кошти Державного фонду регіонального розвитку можуть отримати області, у яких відсутні 

перспективні плани 

Зміни до Конституції  

Конституционный суд одобрил особый статус Донбасса 

Децентрализация начинается: Конституционный суд одобрил правки в Основной закон 
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СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

 За законами мирного часу. Інтерв'ю з губернатором Дніпропетровщини 

Мирослав Пітцик: правда та міфи про децентралізацію 

Децентралізація – це відповідь на сепаратистські заклики і на зовнішню агресію, - Віталій 

Ковальчук 

Отделаться от олигархов и избежать сепаратизма 

Ловушка децентрализации. На какую хитрость пошла украинская власть 

Кому більше вигідні зміни до Конституції України: Президенту Росії, чи України? 

Украине нужна децентрализация для воспитания будущих поколений демократических 

лидеров 

Что для Украины означает децентрализация 

Зміни до Конституції: децентралізація чи посилення президентської вертикалі? 

Децентралізація влади: сподівання і ризики 

Реформа конституции в Украине: было ли давление Берлина и Парижа? 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Кращі учасники Школи місцевого самоврядування-2014 відвідали Польщу з ознайомчим 

візитом 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

Проект Закону про публічний контроль 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 

 

ОПИТУВАННЯ  

ОПИТУВАННЯ щодо децентралізації та регіонального розвитку в Україні 
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ВІДЕО  

Децентралізація – те, чого вимагає український народ  

Ю.Ганущак: Якщо немає 300 голосів - Україна програла  

«Свобода слова» від 26.08: Будет ли децентрализация способствовать объединению 

общества? 

Володимир Гройсман - 20.08.2015 - Твоя влада 

Віталій КОВАЛЬЧУК - інтерв'ю - 23.08.2015 // Експертна тема 

Сильне місцеве самоврядування наближає нас до Європи, – Президент обговорив з 

громадськими діячами зміни до Конституції 

ГРОЙСМАН ПРОПОНУЄ ПІСЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЗАПРОСИТИ 

МІЖНАРОДНИХ ЮРИСТІВ 

Ярина Журба: Против децентрализации ведётся масштабная информационная война 

Владимир Гройсман: В изменениях в Конституцию нет ни одного слова про особый статус 

Донбасса 
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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 
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