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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 в частині децентралізації зробила те, що здавалося неможливим, - представник уряду 

Латвії 

Урядом законодавчо врегульовано питання децентралізації у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю  

МОН доопрацьовано законопроект "Про освіту" 

Франція допоможе Україні з децентралізацією 

Комітет з питань бюджету завершив підготовку до другого читання низки законопроектів з питань 

децентралізації та адміністративних послуг, які визначені пріоритетними для розгляду 

парламентом 

В´ячеслав Негода привітав переможців конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» 

Німеччина співпрацюватиме з українськими містами в рамках децентралізації – Геннадій 

Зубко 

Проект Закону України «Про префектів» має бути завершений найближчим часом 

Від областей чекають якісних інвестпрограм регіонального розвитку, що фінансуватимуться за 

рахунок ДФРР у 2016 році 

Місцеві вибори в Україні були відправною точкою децентралізації – ОБСЄ 
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http://www.minregion.gov.ua/news/uryadom-zakonodavcho-vregulovano-pitannya-decentralizaciyi-u-sferi-derzhavnogo-arhitekturno-budivelnogo-kontrolyu-996923/
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http://www.unn.com.ua/uk/news/1513945-mistsevi-vibori-v-ukrayini-buli-vidpravnoyu-tochkoyu-detsentralizatsiyi-obsye
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Група провідних українських піарників відвідала Польщу з ознайомчим візитом: досвід 

польських колег стане в нагоді у налагодженні кращої комунікації між урядом та суспільством 

у процесі реформ 

Львівський Офіс реформ має нового керівника 

 

НОВИНИ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД  

Мінрегіон провів нараду щодо проблемних питань об’єднаних територіальних громад 

Яким буде соцзахист у новостворених волинських громадах 

На Львівщині з'являться ще дві нові громади 

Степан Барна: «Найбільше соціально-економічних проектів реалізовуватимуть у 

новостворених громадах» 

Кількість об’єднаних територіальних громад на Носівщині зростатиме 

Після об'єднання у Вінницькій області залишиться 106 територіальних громад 

Ще одна об’єднана громада на Тячівщині отримала позитивний висновок – Усть-Чорнянська 

Три територіальні громади Донеччини голосували по-новому 

Жителі дев’ятьох об’єднаних територіальних громад Житомирщини обрали собі керівників та 

нові ради  

Самый молодой мэр Украины возглавит объединенную громаду на севере области 

На Катеринопільщині об’єднується ще одна територіальна громада 

 

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ  

УВАГА! Роз’яснення Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування 
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http://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/novini/item/3165-kilkist-ob-iednanykh-terytorialnykh-hromad-na-nosivshchyni-zrosta
http://www.radio-mb.com.ua/news/item/19475
http://zakarpattya.net.ua/News/146817-ShCHe-odna-ob%D0%91
http://dotb.dn.ua/news/tri-teritorialni-gromadi-donechchini-golosuvali-po-novomu
http://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/67009-zhitel-devyatoh-obyednanih-teritoralnih-gromad-zhitomirschini-obrali-sob-kervnikv-ta-nov-radi.html
http://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/67009-zhitel-devyatoh-obyednanih-teritoralnih-gromad-zhitomirschini-obrali-sob-kervnikv-ta-nov-radi.html
http://dumskaya.net/news/samyj-molodoj-mer-ukrainy-vozglavit-obedinennuyu-051878/
http://cherkasy24.info/9924-na-katerinoplschin-obyednuyetsya-sche-odna-teritoralna-gromada.html
http://www.auc.org.ua/news/uvaga-roz%E2%80%99yasnennya-komitetu-verkhovnoi-radi-ukraini-z-pitan-derzhavnogo-budivnitstva-regionaln
http://www.auc.org.ua/news/uvaga-roz%E2%80%99yasnennya-komitetu-verkhovnoi-radi-ukraini-z-pitan-derzhavnogo-budivnitstva-regionaln
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СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

«За демократией - в ЕС».Польский опыт реформ как импульс для украинцев 

В Польше не устают повторять: чтобы выстроить новую Украину, успешно преодолеть путь реформ и попасть в 
Евросоюз, ей необходимы не только усилия правительства и госструктур, но и внутренний импульс, движение 
«снизу», которые бы привели в движение всю страну – как в Польше в 80-90е годы. 
 

Что ожидает новую власть на местах: "сюрпризы" децентрализации и "особая миссия" 

депутатов  

Новая местная власть в результате реформы децентрализации получит не только рост бюджета, но и 
возможность создавать новые объединенные громады и расширять границы существующих населенных пунктов 
и городов. О том, как изменятся полномочия депутатов и мэров, выяснял сайт "Сегодня.ua". 
 

Президент Венеціанської Комісії про поправки до Конституції України: Ми не бачимо жодних 

ризиків федералізації країни 

Президент ВК Джанні Букіккіо в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН телефоном з Венеції розповів про позицію ВК 
стосовно українських конституційних поправок – чи відповідають вони європейським стандартам і чи не 
приведуть до федералізації України. 

 

Війна за децентралізацію для України важливіша від війни на сході – польський реформатор 

Українське суспільство мусить виграти війну з олігархатом за децентралізацію держави. Без реформи 
самоврядування західні інвестиції Україні не допоможуть. У цьому переконаний Єжи Стемпень, колишній голова 
Конституційного суду Польщі, один із авторів польської реформи самоврядування. Цей політик і юрист уважно 
стежить за процесом проведення реформи децентралізації влади в Україні.  
 

А. Ткачук: за три місяці в Україні сім відсотків громад об’єдналися. Це рекорд всіх часів і народів 

Анатолій Ткачук, директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства, юрист, народний депутат 
України 1-го скликання, один із ідеологів та авторів реформи децентралізації, розповів Громадському простору 
про особливості втілення реформи на українському ґрунті, перші успіхи, а також про загрози і міфи довкола 
процесу. 
 

"Як це у них". Польський досвід реформи середньої освіти 

Польський війт Марія Батизька-Войцик може годинами розповідати про освіту у своїй ґміні. Саме на освіту її 
команда зробила ставку ще на наприкінці 90-х.  
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http://www.radiosvoboda.org/content/article/27322618.html
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ВІДЕО 

Перші прояви децентралізації в регіонах 

 

Польський досвід децентралізації  

 

АУДІО  

Радіо Ера. Програма «На слуху». Тема: «Ефективність роботи Верховної Ради щодо здійснення 

реформ в Україні». Гість – Володимир Гройсман 

Передача Чернігівської обласної державної телерадіокомпанії за 26 жовтня 2015 р. В студії - 

Олена Кияшко та Володимир Бойко. Тема - антикорупційна політика в Польщі, або чому ВВП 

Польщі нині втричі більше за відповідний показник в Україні, тоді як 25 років тому назад був 

меншим на 10%. 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

Проект ЗУ «Про префектів» 

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансової 

забезпеченості надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування) 

Проект Закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

Проект Закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних 

послуг 
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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.  
 

30 жовтня відбудеться процедура передачі повноважень місцевій владі у сфері 

держархбудконтролю 

30 жовтня о 10.00 відбудеться перша в рамках децентралізацції системи держархбудконтролю передача 
повноважень від Держархбудінспекції до місцевих рад міст Красний Лиман та Дружківка Донецької області. 
 

Засідання парламентського Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування відбудеться 30 жовтня 
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