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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 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

НОВИНИ 

Оновлена Конституція – це перший за багато років шанс зміцнити місцеве самоврядування, - 

В’ячеслав Негода 

Розпочаті реформи з децентралізації мають отримати правову основу через внесення змін до 

Конституції, - УАРОР 

Об’єднані територіальні громади мають право розраховувати на державну підтримку 

На Волині зростає кількість створених об’єднаних громад 

Уряд затвердив перспективні плани формування територій громад Вінницької, Івано-

Франківської та Чернівецької областей 

Децентралізація в Україні: обговорення реалізації реформи з представниками органів 

місцевого самоврядування та громадських організацій у Івано-Франківській області 

Законопроект щодо державної реєстрації об’єднаних громад підтримано Комітетом 

Верховної Ради 

Комітет Верховної Ради чекає пропозицій від ЦВК щодо врегулювання усіх питань проведення 

виборів у об’єднаних громадах 

Українські журналісти вивчали успішний досвід Польщі у проведенні реформ 

Проект DESPRO представив Україну на Регіональній Зустрічі фахівців у сфері водопостачання 

у Кишиневі, Молдова 1-2 жовтня 2015  

Мета децентралізації в сфері освіти – наблизити освітні послуги до громади, - експерти 
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СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

Об’єднання громад і перспективний план: від моделювання до реалізації 

Децентралізація влади передбачає побудову ефективної системи місцевого самоврядування, зокрема 
створення спроможних територіальних громад, обрання відповідальних місцевих рад, формування 
професійних виконавчих органів, а також наділення їх достатніми повноваженнями та ресурсами. Станом на 15 
серпня цього року рішеннями обласних рад відповідно до ухвалених перспективних планів формування 
територій громад створено 78 об’єднаних територіальних громад. Про те, як це робиться на практиці, ведемо 
розмову з Оленою ТЕРТИШНОЮ, директором Офісу реформ у Дніпропетровській області, де першими в Україні 
ухвалили перспективний план формування територій громад. 
 

Компетенція публічної влади – служіння людям 

Наприкінці вересня у видавництві «Логос» побачила світ монографія «Компетенція органів публічної влади: 
теорія і практика застосування». 
 

Краще дмухати на холодне, ніж помилитися з реформами системи охорони здоров’я  

Така думка прямо чи опосередковано домінувала на засіданні круглого столу, який відбувся в Києві і був 
ініційований головою Комітету Верховної ради України з питань охорони здоров’я Ольгою Богомолець  
 

Віра ЛАВРИК: «Децентралізація влади — не панацея, однак стає головним важелем для 

розв’язання проблем» 

Днями на адресу заступника голови Сумської обласної ради Віри Лаврик надійшов лист від  Голови Верховної 
Ради України Володимира Гройсмана, в якому висловлюється щира подяка депутатам Сумщини за «розуміння 
і підтримку парламенту на шляху впровадження надзвичайно важливої для українського суспільства реформи 
— децентралізації влади та місцевого самоврядування». Таким чином відзначено зусилля слобожанської 
громади та її депутатського корпусу за внесок у надзвичайно важливу справу. Про проведену роботу, 
перспективи децентралізації влади та зміцнення місцевого самоврядування кореспондентові «УК» розповідає 
Віра ЛАВРИК.  
 

Автор реформы децентрализации Анатолий Ткачук рассказал об особенностях реформы и 

мировом опыте в интервью «Сегодня» 

Показники наповнення місцевих бюджетів і процес об'єднання громад довели - 

децентралізація вже відбувається. 
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ВІДЕО 
 

Перший: "Prime Time". Володимир Гройсман (інтерв’ю Мирослави Гонгадзе з головою ВР) 

Інформаційна зустріч «Функціональна Децентралізація в Україні» (Новини Івано-Франківської 

області) 

 

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ  

Сайт Конституційної комісії  

Звернення Української асоціації районних та обласних рад до Президента України, Голови 

Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України 

Звіт «Якою має бути модель управління об’єднаної територіальної громади» 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

Проект ЗУ «Про префектів» 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації проведення 

перших виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
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