
  Випуск від 5 листопада 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. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

НОВИНИ 

ГОЛОВНЕ   

В.Гройсман: Ми в одному кроці від проведення масштабної децентралізації 

«Маємо консолідувати зусилля усіх прихильників децентралізації в Україні», - В’ячеслав Негода 

під час підписання Меморандуму про співпрацю між Мінрегіоном, DESPRO і УАРОР  

Швейцарці хочуть почути, що потрібно вінницьким громадам при децентралізації 

Німецький уряд надає Україні 136 мільйонів євро для підтримки реформ 

Відбулося засідання парламентського Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування 

В.Гройсман: Парламент прийняв ряд законів на забезпечення процесу реформ, тепер 

справа за їх реалізацією 

Роз’яснення Мін’юсту має сприяти держреєстрації органів місцевого самоврядування 

об’єднаних громад - протокольне доручення спеціальної наради 

Володимир Гройсман: Місцеві вибори в Україні відбулися якісно і підтвердили курс держави 

на її демократичне реформування 

Держава поставила в один ряд великі міста і об’єднані громади, - експерт про фінансові 

можливості громад 

DESPRO підтримує розроблення геопорталу «Адміністративно-територіальний устрій України» 

Мінрегіон ініціює резервування в держбюджеті-2016 коштів на підготовку інвестпроектів 

місцевою владою  

Рада може спростити систему адміністративних послуг за два тижні - Мін'юст 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://rada.gov.ua/news/Top-novyna/117948.html
http://www.minregion.gov.ua/news/maemo-konsoliduvati-zusillya-usih-prihilnikiv-decentralizaciyi-v-ukrayini---vyacheslav-negoda-pid-chas-pidpisannya-memorandumu-p-277132/
http://www.minregion.gov.ua/news/maemo-konsoliduvati-zusillya-usih-prihilnikiv-decentralizaciyi-v-ukrayini---vyacheslav-negoda-pid-chas-pidpisannya-memorandumu-p-277132/
http://despro.org.ua/news/news/?bitrix_include_areas=N&ELEMENT_ID=1586
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248605486&cat_id=244276429
http://www.auc.org.ua/news/vidbulosya-zasidannya-parlamentskogo-komitetu-z-pitan-derzhavnogo-budivnitstva-regionalnoi-po-0
http://www.auc.org.ua/news/vidbulosya-zasidannya-parlamentskogo-komitetu-z-pitan-derzhavnogo-budivnitstva-regionalnoi-po-0
http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/117643.html
http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/117643.html
http://www.minregion.gov.ua/news/rozyasnennya-minyustu-mae-spriyati-derzhreestraciyi-organiv-miscevogo-samovryaduvannya-otg---protokolne-doruchennya-specialnoyi--383045/
http://www.minregion.gov.ua/news/rozyasnennya-minyustu-mae-spriyati-derzhreestraciyi-organiv-miscevogo-samovryaduvannya-otg---protokolne-doruchennya-specialnoyi--383045/
http://rada.gov.ua/news/Top-novyna/117620.html
http://rada.gov.ua/news/Top-novyna/117620.html
http://decentralization.gov.ua/news/item?id=617
http://decentralization.gov.ua/news/item?id=617
http://www.minregion.gov.ua/news/DESPRO-pidtrimue-rozroblennya-geoportalu-administrativno-teritorialniy-ustriy-ukrayini-349931/
http://ua.interfax.com.ua/news/general/300398.html
http://ua.interfax.com.ua/news/general/300398.html
http://www.unn.com.ua/uk/news/1515449-ukrayintsyam-mozhut-sprostiti-sistemu-nadannya-adminposlug-za-dva-tizhni-minyust
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Парламент має якнайшвидше ухвалити зміни до законодавства задля подальшого просування 

реформи децентралізації – експерти  

Перша електронна петиція до органів місцевого самоврядування набрала необхідну кількість 

підписів 

Експерти очікують від законотворців швидких дій на підтримку об’єднаних громад (+ відео) 

За намерениями депутатов отобрать у местной власти деньги с акцизов может крыться 

коррупция   

Розбудову спроможних громад та виклики, що стоять перед об’єднаними громадами, 

обговорюють учасники II Форуму місцевої демократії 

НОВИНИ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД  

У Чернівецькій області буде створено ще 2 об’єднані територіальні громади 

На Черкащині розпочала роботу перша об`єднана громада 

ОБ'ЄДНАНІ ГРОМАДИ ВІННИЧЧИНИ РИЗИКУЮТЬ ЗАЛИШИТИСЬ БЕЗ ОБІЦЯНИХ КОШТІВ 

Керівники новостворених об’єднаних територіальних громад Житомирщини опановують нові 

обов’язки 

Відродження села починається з об’єднання: на Дніпропетровщині створено 16-у 

територіальну громаду 

 

ВІДЕО 

А. Ткачук про перші кроки в об'єднаних громадах  

Реформуючи Україну: Чи зможуть нові громади заробляти і бути успішними 
 

Гранты для общин 

Ток-шоу Ми 28.10.2015 Децентралізація в медицині: міфи та реальність  

Децентрализация в Украине. Что предусматривает проект изменений в Конституцию 

Полтава TV. Дороги в Полтаві відремонтувала децентралізація 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://uacrisis.org/ua/37071-reforma-detsentralizatsiyi
http://uacrisis.org/ua/37071-reforma-detsentralizatsiyi
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/710
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/710
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/679
http://zn.ua/ECONOMICS/za-namereniyami-deputatov-otobrat-u-mestnoy-vlasti-dengi-s-akcizov-mozhet-krytsya-korrupciya-193779_.html
http://zn.ua/ECONOMICS/za-namereniyami-deputatov-otobrat-u-mestnoy-vlasti-dengi-s-akcizov-mozhet-krytsya-korrupciya-193779_.html
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1589
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1589
http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/u_chernivec_kii_oblasti_bude_stvoreno_e_2_obednani_teritorial_ni_gromadi/
http://region.unn.ua/uk/news/9002-na-cherkaschini-rozpochala-robotu-persha-obyednana-gromada
http://vlasno.info/politika/vlada/mistseva/item/6875-ob-iednani-hromady-vinnychchyny-ryzykuiut-zalyshytys-bez-obitsianykh-koshtiv
http://oda.zt.gov.ua/kerivniki-novostvorenix-ob%E2%80%99ednanix-teritorialnix-gromad-zhitomirshhini-opanovuyut-novi-obov%E2%80%99yazki.html
http://oda.zt.gov.ua/kerivniki-novostvorenix-ob%E2%80%99ednanix-teritorialnix-gromad-zhitomirshhini-opanovuyut-novi-obov%E2%80%99yazki.html
http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=88AB6AD95A4A321FC2257EF30050D355
http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=88AB6AD95A4A321FC2257EF30050D355
https://www.youtube.com/watch?v=Bijlr1SfeVo
https://www.youtube.com/watch?v=cREcJzArVQU
https://www.youtube.com/user/HromadskeTV
https://www.youtube.com/user/HromadskeTV
https://www.youtube.com/watch?v=rlYeXFGEwHk
https://www.youtube.com/watch?v=bFy99g36vZ0
https://www.youtube.com/watch?v=OLBnRyXHuF4
https://www.youtube.com/watch?v=tzn4rY2J0Ec
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Местная власть получила уникальные права на строительство 

Об’єднані територіальні громади: з чого починати роботу після виборів. УКМЦ, 2 листопада 

2015  

 СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

Инвестиционные проекты в Николаеве из-за коррупции простаивали годами — глава 

Николаевской ОГА   

Крупные компании, такие как Bunge, PepsiCo и "Нибулон", заинтересованы вкладывать миллионные инвестиции 
в Николаевскую область. В большинстве своем бизнес-проекты в области связаны с перевалкой грузов в 
Николаевском порту. Хотя после оккупации Крыма у Николаевской области появились и туристические 
перспективы. О том, что местные власти могут предложить инвесторам, Delo.UA рассказал глава 
облгосадминистрации Вадим Мериков. 
 

Чернівецький науковець, який повернувся з АТО, став головою об’єднаної громади 

38-річний Олег Горбатюк працював на кафедрі української літератури філологічного факультету ЧНУ, захистив 
кандидатську. Добровольцем пішов на війну. Демобілізувавшись, вирішив очолити сільську громаду. 
 

Кожне село чи місто отримуватиме більше, якщо буде у складі великого самоуправління, - 

Айварас Драудиньш 

Айварас Драудиньш, директор Департаменту самоуправлінь Міністерства захисту навколишнього середовища та 
регіонального розвитку Латвійської Республіки, розповів порталу «Децентралізація вдали» про важливість 
об’єднання територіальних громад в Україні для їх розвитку і процвітання, високо оцінив темпи процесу 
об’єднання та поділився досвідом своєї країни у реформуванні місцевого самоврядування. 

 

КЕРІВНИК ОФІСУ РЕФОРМ НА ПРИКАРПАТТІ: ПРО ВИБОРИ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАДАХ, ЩО ЧЕКАТИ ГРОМАДАМ З 1 СІЧНЯ ТА КОЛИ АДМІНТЕРРЕФОРМА ОТРИМАЄ ЛОГІЧНЕ 

ЗАВЕРШЕННЯ 

В Україні триває процес адміністративно-територіальної реформи. На разі КМУ затвердив перспективний план 
формування територіальних громад на Прикарпатті, згідно з яким в області повинно бути сформовано 53 ОТГ. У 
трьох з них - Верхнянській (Калуський район), Печеніжинській (Коломийський район) та 
Старобогородчанській(Богородчанський район)  об’єднаній територіальній громаді 25 жовтня вже відбулися 
вибори. 
 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=X2haL-7UtGE
https://www.youtube.com/watch?v=BilPyGGqI3s
https://www.youtube.com/watch?v=BilPyGGqI3s
http://delo.ua/ukraine/investicionnye-proekty-v-nikolaeve-iz-za-korrupcii-prostaivali-g-306225/?supdated_new=1446713719
http://delo.ua/ukraine/investicionnye-proekty-v-nikolaeve-iz-za-korrupcii-prostaivali-g-306225/?supdated_new=1446713719
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/100907-cherniveckyy-naukovec-yakyy-povernuvsya-z-ato-stav-golovoyu-obyednanoyi-gromady.html
http://decentralization.gov.ua/news/item?id=618
http://decentralization.gov.ua/news/item?id=618
http://firtka.if.ua/?action=show&id=91032
http://firtka.if.ua/?action=show&id=91032
http://firtka.if.ua/?action=show&id=91032
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Оксана Гарнець: «Децентралізація — це база, без якої країна далі не зможе рухатися» 

Оксана Гарнець, керівник Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» стверджує, 
міжнародна спільнота згуртувалася довкола проведення реформи децентралізації в Україні 
 

Местный акциз раздора  
 

Не успел Минфин отчитаться об очередных успехах фискальной децентрализации, а регионы ощутить себя 
реальными распорядителями средств, как эти самые средства уже пытаются у них отобрать.   
 

Велике мистецтво в маленьких містах: децентралізація по-польськи 

Представники культурної сфери в Польщі при мені за звичкою бідкаються про нестачу коштів, хороших видань, 
фінансування освітніх проектів, скаржаться на підступних колег. Але потім згадують, що говорять з українкою і 
роблять поправку: "Ок, може, не все аж так погано, але ви ж розумієте, як важко відкрити музей сучасного 
мистецтва в такому місті, як Ґданськ?" Розумію, у нас – практично неможливо. А Ґданськ планує це зробити вже 
за чотири роки.    
 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної 

реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб 

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 

 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/665
http://gazeta.zn.ua/economics_of_regions/mestnyy-akciz-razdora-_.html
http://gazeta.zn.ua/economics_of_regions/mestnyy-akciz-razdora-_.html
http://life.pravda.com.ua/culture/2015/11/2/202572/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56482
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56482
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/4851/Prefectu.pdf
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/4851/Prefectu.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55401
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55401
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55404
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55405
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55405
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55406
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55406
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55406


  Випуск від 5 листопада 2015 року 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ  

Новий розділ на сайті «Децентралізація влади» - Об’єднання громад 

Обравши потрібний регіон, ви зможете знайти контакти регіонального офісу реформ та переглянути карту 
об'єднання громад 
 

ОГОЛОШЕННЯ 

Відкрито зарахування на е-курс «Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку-

5» на Спільноті практиків місцевого самоврядування 

Зарахування на е-курс «Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку-5» буде завершено 10 
листопада. Навчання – безкоштовне. Кількість осіб для участі у навчанні від одного органу місцевого 
самоврядування, виконавчої влади, чи громадської організації – необмежена.  
 

ПРЕС-АНОНС: спеціалізований круглий стіл "ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ В СЕЛАХ" 

Круглий стіл відбудеться у рамках ХІII Міжнародної виставки «КомунТех - 2015» 10 листопада, з 14.00 до 17.00 
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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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