
  Випуск від 17 вересня 2015 року 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
www.despro.org.ua 
https://www.facebook.com/decentralisation 
www.decentralization.gov.ua  

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. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

НОВИНИ 

Головне  

Євросоюз надасть 90 млн. євро на підтримку проектів по децентралізації в Україні 

Уряд затвердив перспективні плани формування територій громад Запорізької та Одеської 

областей 

Кожна зі 159 вже створених об’єднаних громад може розраховувати на допомогу від 

держави і міжнародних партнерів, - В’ячеслав Негода 

Децентралізація в Україні вимушена, проте необхідна - Кваснєвський 

У ЄК розраховують на завершення децентралізації в Україні до кінця осені 

Я вражений прогресом реформ в Україні – Єврокомісар Ган після зустрічі з Президентом 

Порошенко: у разі воєнного стану децентралізації не буде 

Польський експерт вказав на слабкі місця реформи децентралізації в Україні 

Корупція та олігархи заважають проведенню реформ в Україні - експерти 

Володимир Гройсман: Прийшов час переходити до систематизації роботи Верховної Ради 

Відтепер в Україні розпочнеться широка роз'яснювальна робота щодо децентралізації, аби 

ніхто не міг цим словом лякати людей – Порошенко  
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Об’єднані громади 

Чому відмовляються від 300 мільйонів гривень із держбюджету? Депутати Закарпатської 

облради проігнорували прагнення громад до об’єднання 

Сільрада, яка не заробляє на себе, хоче стати центром громади 

Через бюрократію на Львівщині не можуть створити дві об’єднані громади 

В Яблунові обговорили алгоритм об’єднання громад 

Об'єднання громад на Вінниччині: експерти вказують на порушення методики при складанні 

перспективного плану формування територіальних громад 

 

ВІДЕО 

Соціальна реклама: Спроможні громади - сильна держава 

 Децентралізація: голос громади 14.09.2015 

Питання децентралізації обговорили на засіданні Ради регіонального розвитку 

 

ІНФОГРАФІКА  

Бюджет-2016: Соцстандарти і децентралізація в цифрах (інфографіка) 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

Весь пакет законодавства до реформи (оновлено) 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

Інформаційні зустрічі «Функціональна децентралізація в Україні» та дводенний навчальний курс 

«Практичні аспекти децентралізації та формування дієздатних громад» м.Сєвєродонецк (22 

та 23 вересня), м.Краматорську (24 та 25 вересня), та м.Івано-Франківськ (08 та 09 жовтня) 
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СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

«Заяви про те, що децентралізація призведе до розпаду країни, – це марення» 

Про особливості практичного функціонування адміністративно-територіальної системи після завершення 

процесу децентралізації в ексклюзивному інтерв’ю кореспонденту інтернет-видання Новини України – From-

UA розповів експерт ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» з питань місцевого самоврядування та 

адміністративної реформи Юрій Ганущак. 

Як білоцерківські козаки до заможності крокують 

Про сільраду, яка не просить дотацій, виплекала салон краси і планує збудувати другий дитсадок 

Войцех Місьонг: «Провести децентралізацію так, щоб були задоволені всі, неможливо. 

Головне — розпочати» 

Днями відбувся організований Фондом міжнародної солідарності черговий візит польської консультативної 

групи, яка уже півтора року допомагає нашому уряду втілювати в життя реформу децентралізації. Серед експертів 

людина, яка свого часу реалізовувала легендарний План Бальцеровича, створювала та запускала реформу 

самоврядування в Польщі, — Войцех Місьонг.   

Зволікання із децентралізацією – це черговий прецедент половинчастості реформ, - 

професор НААН України 

Як процеси децентралізації можуть наблизити Україну до сталого розвитку – у інтерв’ю академіка НААН України, 

доктора економічних наук, професора, директора Державної установи «Інститут економіки природокористування 

та сталого розвитку Національної академії наук України» Михайла Хвесика. 

Префекти не можуть мати необмежену владу і нуль обов’язків - голова Івано-Франківської 

облради 

Василь Скрипничук, який майже три роки головує в Івано-Франківській облраді, свою другу відпустку проведе в 

зоні АТО. Що стало причиною його рішення, чи балотуватиметься він на місцевих виборах, чому «Свобода» 

гальмувала перспективний план утворення об’єднаних територіальних громад на Прикарпатті та як може 

змінитися конфігурація облради, Василь Скрипничук розповів кореспондентові Укрінформу. 

Лариса ГУБІНА: «Українці катастрофічно не знають, що таке децентралізація...»  

На думку відомої ведучої, у нашій країні довкола процесу децентралізації відбуваються парадоксальні речі, 

причина яких — надмірна заполітизованість питання. 
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