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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. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

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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НОВИНИ 

Мінрегіон активізує роз’яснювальну роботу щодо реформи місцевого самоврядування та 

децентралізації 

Ще 30 громад поповнили лави об’єднаних і наполягають на якнайшвидшому проведенні 

перших місцевих виборів 

Ефективне впровадження децентралізації неможливе без професійно підготовлених 

управлінців на місцях – Геннадій Зубко 

В.Гройсман: Децентралізація, боротьба з корупцією і реформування судової та 

правоохоронної системи є пріоритетом роботи Верховної Ради України 

Об’єднані громади вимагають скасувати на їх території чергові вибори 25 жовтня та призначити 

перші місцеві вибори ще в цьому році 

«Ми не будемо просто чекати на зміни до Основного Закону, а віддамо на місця ті 

повноваження, які можемо», - Геннадій Зубко 

«Якщо хтось думає, що держава може існувати без ефективних інститутів влади, то це глибоко 

хибна позиція», - В’ячеслав Негода 

Школа мэров. Первый выпуск 

Українська делегація вивчає практичні аспекти функціонування інституту префектів у Франції 

під час навчального візиту до Парижа 
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СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю 

Децентралізація по-українськи в контексті європейського досвіду місцевого самоврядування 

Внесений Президентом України 1 липня 2015 року на розгляд до Верховної Ради проект закону «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» аналізується на відповідність основним положенням 
Європейської хартії про місцеве самоврядування, порівнюється з відповідними положеннями конституцій 
деяких європейських держав. Увага зосереджена на тих положеннях законопроекту, які у чомусь не 
відповідають хартії і в разі закріплення їх у Конституції можуть мати негативні наслідки для функціонування 
місцевого самоврядування в Україні. 
 

Децентрализация: что Киев оставляет Сумам? 

Ремонт сумских дворов и дорог, закупка троллейбусов стали возможны из-за первых шагов по финансовой 
децентрализации – новые налоги, собранные с сумчан, остаются в городе. 

 

Объединяйся и властвуй: Зачем нам нужны децентрализация и объединение громад?  

Уже достаточно долго мы слышим про «децентрализацию». Эту тему поднимает каждый, кто хочет показать 
свою заботу об обычных людях. Однако при этом мало кто по-настоящему объясняет суть этого непростого 
процесса. Чтобы разобраться в этой теме более детально, «Одесская жизнь» пообщалась с руководителем 
Офиса реформ при Одесской облгосадминистрации (ОГА) Юлией Молодожен. 
 

Децентралізація: де можна, а де ні? – інтерв’ю експерта з децентралізації Георга Мільбрадта 

Німецький політик, визнаний у Європі фахівець із проблем децентралізації, прем'єр-міністр федеральної землі 
Саксонія (ФРН) у відставці, професор Георг Мільбрадт 

 

Европейская помощь в децентрализации 

Способствовать нашей стране безболезненно пройти путь децентрализации уже согласились Шведское 

агентство международного развития (SIDA), швейцарско-украинский проект "Поддержка децентрализации в 
Украине" (DESPRO), Германское общество по международному сотрудничеству (Giz). 
 

Обзор блогов: Избирательная свобода или вспомнить всё 

Пользователи раздела "Я-Корреспондент" рассуждают в своих блогах о децентрализации и свободе слова в 
Украине. 
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ВІДЕО 

Житомирщина: Децентралізація дає можливість громаді ремонтувати і будувати сільські 

дороги 

ТСН: Хто сплачуватиме за підручники та харчування для школярів 

Свобода слова от 28.09.2015 

Віктор Волонтирець, заступник міського голови м. Суми: про фінансову децентралізацію 

Польський досвід 28.09.2015: Гості - Казімєж Воланський, секретар гміни Беско, депутат ради 

Саноцького повіту, Едита Кучма, начальник департаменту інвестицій, стратегічного планування 

та залучення зовнішніх інвестицій з Європейського Союзу 

 

«Право выбора» - Объясняем процесс реформы простым, доступным языком. В программе 

"Право выбора" - директор Офиса реформ Одесской облгосадминистрации Юлия 

Молодожен. 

 

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ  

Інформація про децентралізацію освіти: запитання — відповіді 

7 тез про децентралізацію та боротьбу з корупцією в земельній сфері 

DESPRO провів соціологічне опитування серед мешканців міста Тульчин та сільських населених 

пунктів Тульчинського району щодо поводження з твердими побутовими відходами (результати 

опитування) 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

Проект ЗУ «Про префектів» 
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