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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 

ГОЛОВНЕ  

Україна близька до реалізації норм Хартії місцевого самоврядування - В.Гройсман 

 

Вже завтра зареєструвати бізнес в Мін’юсті, ДФС, Пенсійному фонді та органах статистики 

можна буде впродовж робочого дня, - Павло Петренко 

 

Порошенко: Без децентралізації погано не владі, а громадам 

  

Кабмін перерозподілив 1 млрд грн між обласними бюджетами з держбюджету-2015  

 

В Україні запроваджується електронна система для подання місцевих петицій 

 

Шляхи покращення комунікації між центром та регіонами обговорювали українські експерти 

в рамках конференції «Центр-регіони: комунікація єдиним голосом» 

 

 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
http://www.unn.com.ua/uk/news/1510373-ukrayina-nini-blizka-do-vtilennya-khartiyi-mistsevogo-samovryaduvannya-v-groysman
https://minjust.gov.ua/ua/news/47749
https://minjust.gov.ua/ua/news/47749
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/1901533-poroshenko-bez-detsentralizatsiji-pogano-ne-vladi-a-gromadam.html
http://www.rbc.ua/ukr/news/kabmin-pereraspredelil-mlrd-grn-mezhdu-oblastnymi-1445335517.html
http://www.minregion.gov.ua/news/v-ukrayini-zaprovadzhuetsya-elektronna-sistema-dlya-podannya-miscevih-peticiy-532074/
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1568
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1568
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НОВИНИ РЕГІОНІВ  

Латвійська Республіка допоможе у становленні об’єднаних територіальних громад 

Чернігівщини  

 

 Чернівецька міська рада повідомила про перевиконання бюджету 
 

DESPRO представив практичні аспекти реалізації міжмуніципального проекту поводження з 

відходами під час національного семінару 

 

DESPRO успішно завершив перший проект 2015 року у Вінницькій області – громада села 

Степанки святкує новенький водогін 

 

Вінницька ОДА. Країна потребує реальних реформ в усіх сферах життєдіяльності. І крок за 

кроком цей процес пішов, - Валерій Коровій 

 

На Сумщині зростають надходження до місцевих бюджетів  

 

НОВИНИ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД 

«Добровільне об’єднання громад — це як вийти заміж по любві…» (+відео)  

 

Наслідки об’єднання: Калинівка і Студена житимуть у новому статусі після виборів  

 

На Мукачівщині 5 сіл вирішили об’єднатися у громаду (ДОКУМЕНТ)  

 

Громада Кочубеївки, що на Херсонщині, встигла об'єднатися із сусідніми населеними 

пунктами – люди вже скористалися законом про децентралізацію 

 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/595
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/595
http://www.0372.ua/news/1001640
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1569
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1569
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1576
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1576
http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86A3BNL3
http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86A3BNL3
http://sm.gov.ua/ru/2012-02-03-07-53-57/9678-na-sumshchyni-zrostayut-nadkhodzhennya-do-mistsevykh-byudzhetiv.html
http://chodtrk.com.ua/?p=27904
http://i-vin.info/news/naslidky-ob-yednannya-kalynivka-i-studena-zhytymut-u-novomu-statusi-pislya-vyboriv-13482
http://uzhgorod.in/ua/novini/2015/oktyabr/na_mukachivschini_5_sil_virishili_ob_ednatisya_u_gromadu_dokument
http://24tv.ua/news/showNews.do?meshkantsi_hersonshhini_pochali_detsentralizatsiyu_znizu&objectId=622097
http://24tv.ua/news/showNews.do?meshkantsi_hersonshhini_pochali_detsentralizatsiyu_znizu&objectId=622097
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СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

Первинна медицина - за громадами, госпітальні округи – основа вторинного рівня 

медобслуговування – експерти про реформу галузі в контексті децентралізації 

Покращення медичного обслуговування населення – це те, на що має опиратися реформа системи охорони 
здоров’я в контексті децентралізації владних повноважень, яка зараз впроваджується в Україні і яка зачіпає 
більшість сфер життя. Для цього необхідно чітко між рівнями адміністративно-територіального устрою 
розмежувати рівні медичного обслуговування – первинний, вторинний і третинний. 

 

Оксана Гарнець: «Люди мають зрозуміти: за місцеві проблеми відповідає місцева влада» 

Інтерв’ю для Громадського Радіо. Оксана Гарнець, керівник проекту «Підтримка децентралізації в Україні» 
переконана: сільське населення повинне нарешті зрозуміти, що сьогодні змінюється парадигма відношення між 
ним та владою  
 

У громад з'явилися «зайві» гроші: як містам керувати своїми бюджетами 

В студії «Громадської хвилі» Юрій Ганущак, експерт із питань управління територіями. На його думку, в 
українських міських громадах з’явилися «зайві гроші», і це «свідчення того, що бюджетна реформа дала свої 
плоди». Цього року від міст обласного значення очікуються надходження в сумі близько 30 мільярдів гривень. 

 

Дайте людям владу, і нехай вчаться на помилках – співавтор польської децентралізації 

Польська реформа місцевого самоврядування радикально «відрізала» місцеві громади від центральної влади: 
уже 15 років у державі функціонує система, за якою основні питання вирішуються на місцях, і там же 
розподіляються гроші на це. Польща теж пройшла через етап об’єднання громад, що триває нині в Україні. Як 
спрацювала децентралізація у державі, яка напочатку 90-х мала майже повний аналог радянської системи 
управління? 
 

Чи справді влада децентралізується? (Матеріал «Радіо Свобода») 

Формула проста: мої податки ідуть у бюджет громади, а громада відповідає за комфортні умови життя у мене в 
селі – Ганущак 
 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/602
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/602
http://hromadskeradio.org/terytoriya/oksana-garnec-lyudy-mayut-zrozumity-za-miscevi-problemy-vidpovidaye-misceva-vlada
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/u-gromad-zyavylysya-zayvi-groshi-yak-mistam-keruvaty-svoyimy-byudzhetamy
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27309866.html
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27309508.html
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Проблема не з грошима, а з їх ефективним використанням – експерт про децентралізацію 

Об’єднання територіальних громад в рамках реформи децентралізації влади дасть змогу підтримати вимираючі 
віддалені села. Але їх фінансування залежатиме від того, наскільки староста лобіюватиме інтереси своєї громади 
у виконавчому органі. Про особливості децентралізації, повноваження органів місцевого самоврядування, 
наповнення і використання місцевих бюджетів в ефірі Радіо Свобода розповів голова офісу реформ в Чернігівській 
області Ярослав Жиденко. 

 

Як відбудеться голосування 25 жовтня в об’єднаній громаді  

Знати і розуміти виборчу систему, механізм “перетворення голосів у мандати” критично необхідно усім 
учасникам виборчого процесу. Втім, практика свідчить, що мало хто – як серед виборців, так і серед фахівців – в 
тому числі політиків, депутатів, кандидатів, членів виборчих комісій, – розуміє до кінця, як ці вибори 
працюватимуть. Аби з’ясувати деталі виборчого процесу в об’єднаній територіальній громаді, який 
відбуватиметься вперше в історії України 25 жовтня ц.р., ми запросили до слова начальника відділу ведення 
державного реєстру виборців Тернопільської міської ради Віктора Пульку. 

 

 

ВІДЕО 

«Добровільне об’єднання громад — це як вийти заміж по любві…» 

Мешканці Херсонщини почали децентралізацію знизу  
 

Децентралізація по-польськи: як живе «бідна» гміна 

Олена САС, експерт проекту DESPRO, про адаптацію інформації ЦОВВ до потреб людей 

Канал Кировоград: Децентралізація: Що? Як? Навіщо?  

Що таке децентралізація і федералізація: доступно про складне 

Телеканал ВІТА: програма "На часі" (розмова із головою Верховної Ради України Володимиром 

Гройсманом про нові механізми боротьби з корупцією, європейські перспективи та роботу 

парламенту)  

Реформа системи охорони здоров’я в контексті децентралізації влади. (аудіозапис) 

 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27309773.html
http://poglyad.te.ua/podii/yak-vidbudetsya-holosuvannya-25-zhovtnya-v-objednanij-hromadi/
https://www.youtube.com/watch?v=ihzcdZc7ouk
http://24tv.ua/news/showNews.do?meshkantsi_hersonshhini_pochali_detsentralizatsiyu_znizu&objectId=622097
http://www.radiosvoboda.org/media/video/27306565.html
http://www.radiosvoboda.org/media/video/27306565.html
https://www.youtube.com/watch?v=kMqouK4dxdg
https://www.youtube.com/watch?v=a7nyLyTlgbs
https://www.youtube.com/watch?v=a7nyLyTlgbs
http://24tv.ua/news/showNews.do?shho_take_detsentralizatsiya_i_federalizatsiya_dostupno_pro_skladne&objectId=622829
https://www.youtube.com/watch?v=6YSJDiANZHU
https://www.youtube.com/watch?v=6YSJDiANZHU
https://www.youtube.com/watch?v=6YSJDiANZHU
https://www.youtube.com/watch?v=6YSJDiANZHU
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=1031066
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КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ  

ЗВІТ Ради Європи щодо Європейської практики та законодавчих рамок інституту префектів, порядку 

місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану 

 

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 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ: ДИСТАНЦІЙНИЙ (ЕЛЕКТРОННИЙ) КУРС УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ З 

МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ- 5  

Зарахування на е-курс «Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку-5» буде відкрито на веб-
платформі 5 листопада, завершено 10 листопада. Навчання – безкоштовне. Кількість осіб для участі у навчанні від 
одного органу місцевого самоврядування, виконавчої влади, чи громадської організації – необмежена.  
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http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/4851/Prefectu.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56344
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56344
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1580
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1580
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua

