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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. 
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НОВИНИ 

ГОЛОВНЕ   

26 листопада – день децентралізації у Парламенті (+ список законопроектів)  

Парламент спростив систему надання адміністративних послуг 

Конституційні зміни у частині децентралізації позитивно оцінені європейськими експертами та 

є кроком до модернізації України, – Сергій Головатий (+відео) 

На підтримку децентралізації в Україні ЄС виділить 97 мільйонів євро 

В.Гройсман: Органи місцевого самоврядування мають стати найефективнішою ланкою 

системи врядування в державі, повернути довіру людей до влади 

Голова Верховної Ради України В.Гройсман ініціює створення міжфракційного депутатського 

об’єднання «За децентралізацію» 

У процесі децентралізації не можна зупинятися, бо від цього програють усі, - Василь Куйбіда 

В Європарламенті позитивно оцінили проект поправок до Конституції України щодо 

правосуддя 

Без децентралізації неможливо реформувати ні освіту, ні медицину – спікер парламенту 

Володимир Гройсман 

Україна має стати точкою росту для всіх економік Євразійського регіону – Геннадій Зубко 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/907
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/947
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/838
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/838
http://loda.gov.ua/news?id=19148
http://rada.gov.ua/news/Top-novyna/119571.html
http://rada.gov.ua/news/Top-novyna/119571.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/119602.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/119602.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/892
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/26/7041328/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/11/26/7041328/
http://kh.ridna.ua/2015/11/20/bez-detsentralizatsiji-nemozhlyvo-reformuvaty-ni-osvitu-ni-medytsynu-spiker-parlamentu-volodymyr-hrojsman/
http://kh.ridna.ua/2015/11/20/bez-detsentralizatsiji-nemozhlyvo-reformuvaty-ni-osvitu-ni-medytsynu-spiker-parlamentu-volodymyr-hrojsman/
http://www.minregion.gov.ua/news/ukrayina-mae-stati-tochkoyu-rostu-dlya-vsih-ekonomik-evraziyskogo-regionu--gennadiy-zubko-711487/
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Соціологія: українці підтримують реформу децентралізації 

Реформа децентралізації в Україні не має бути заручником геополітичної гри – експерт 

Людям немає сенсу виносити «на вилах» владу у Києві, тепер треба контролювати місцеву 

владу, - Віктор Кривенко про децентралізацію 

Експерт спростував поширену лякливу «казку» про префекта 

Завершальний етап навчання за програмою дистанційного курсу "Реформування місцевого 

самоврядування та децентралізація влади" 

Вітчизняних префектів навчатимуть французи 

 

 

НОВИНИ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД   

Володимир Гройсман похвалив Хмельниччину за об'єднання громад 

Ще 9 об’єднаних громад Дніпропетровщини стали фінансово незалежними 

Відбулася перша сесія Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади  

На Миколаївщині відбулася державна реєстрація представницького органу першої 

об’єднаної територіальної громади 

Голови об’єднаних територіальних громад Тернопільщини звернулися до Голови Верховної 

Ради України 

У 40% новообраних об’єднаних громад Львівщини керуватимуть жінки 

Створено робочу групу для функціонування закладів культури в об’єднаних територіальних 

громадах Хмельницької області 

Латвійський досвід на допомогу об’єднаним громадам Чернігівщини 

 

 

 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/news/sociologiya--ukrayinci-pidtrimuyut-reformu-decentralizaciyi--934136/
http://uacrisis.org/ua/38023-decentralizatsia-3
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/927
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/927
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/859
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1607
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1607
http://ukurier.gov.ua/uk/news/vitchiznyanih-prefektiv-navchatimut-francuzi/
http://ye.ua/news/news_22682.html
http://9-channel.com/shhe-9-ob-yednanih-gromad-dnipropetrovshhini-stali-finansovo-nezalezhnimi-000101315.html
http://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/69079-vdbulasya-persha-sesya-chervonenskoyi-selischnoyi-obyednanoyi-teritoralnoyi-gromadi.html
http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/ua/news/?id=22516
http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/ua/news/?id=22516
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/106740.htm
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/106740.htm
http://www.gazeta.lviv.ua/news/2015/11/25/50724
http://www.adm.km.ua/index.php?subaction=showfull&id=1448468207&archive=&start_from=&ucat=5&
http://www.adm.km.ua/index.php?subaction=showfull&id=1448468207&archive=&start_from=&ucat=5&
http://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/novini/item/3187-latviiskyi-dosvid-na-dopomohu-ob-iednanym-hromadam-chernihivshchy
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СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

Експерт: «Префекти – це аполітичні професійні адміністратори» (ІНТЕРВ'Ю) 

Про особливості запровадження інституту префектів в Україні, добровільне об’єднання громад та розвиток 
земельних відносин в громадах в інтерв’ю розповів директор ГО «Інститут розвитку територій», експерт 
Реанімаційного пакету реформ (РПР) Юрій Ганущак. 
 

Як самоврядувати Україну? 

Від жорстко вибудованої централізованої системи до передачі влади органам місцевого самоврядування, від 
перерозподілу бюджетних надходжень у Києві до фінансової свободи місцевим громадам – ці пропозиції 
центральної влади у Києві під назвою «децентралізація» внесені у проект оновленої Конституції України. Але чи 
передача повноважень на місця змінить саму громаду?  
 

Україна випередила всю Європу за швидкістю децентралізації, - Сергій Шаршов в ефірі радіо 

"Голос столиці" 

Детальніше про старт процесу децентралізації влади радіостанція Голос Столиці поговорила з директором 
Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Сергієм Шаршовим. 
 

Децентралізація розширює права та можливості для громадян і підвищує рівень та якість 

демократії, - Крістос Джакомопулос 

Редакція сайту «Децентралізація влади» пропонує читачам ексклюзивне бліц-інтерв’ю Крістоса Джакомопулоса, 
Спеціального представника Генерального Секретаря Рада Європи в Україні. 
 

Эксперт: децентрализация оказалась какой-то недоделанной 

В ВР заявили, что процесс децентрализации власти оказался на грани провала. Эксперт Института политического 
образования Александр Солонтай в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, по какой причине 
территориальные общины не получили обещанных полномочий.  
 
 
 

 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
https://www.youtube.com/user/ProstirUa
https://www.youtube.com/user/ProstirUa
http://regionews.ua/news/144322
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27375016.html
http://www.minregion.gov.ua/news/ukrayina-viperedila-vsyu-evropu-za-shvidkistyu-decentralizaciyi----sergiy-sharshov-v-efiri-radio-golos-stolici-78694/
http://www.minregion.gov.ua/news/ukrayina-viperedila-vsyu-evropu-za-shvidkistyu-decentralizaciyi----sergiy-sharshov-v-efiri-radio-golos-stolici-78694/
http://newsradio.com.ua/2015_11_21/Ukra-na-perepljunula-vsju-vropu-za-shvidk-stju-decentral-zac-SHarshov-2555/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/924
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/924
http://rian.com.ua/interview/20151126/1001024486.html
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ВІДЕО 

Що таке конституція? ( нове інфографічне відео) 
 

Співробітництво-перший крок до об'єднання громад 

В.Гройсман: Децентралізація потрібна для того, щоб ніяка влада не заважала людям жити 

нормально 

Головатий: Суть конституційних змін у частині децентралізації влади. УКМЦ, 18 листопада 2015 
 

Децентралізація: повноваження, ресурси, відповідальність (Інфографіка Українського інститут 

міжнародної політики) 

 

ІНФОГРАФІКА 

Префект. Хто він для місцевого самоврядування? (Інфографіка) 

8 причин оновити Конституцію заради децентралізації 

Як створити інспекцію держархбудконтролю у вашому місті 

Децентралізація повноважень з надання медичних послуг 

 
 

ЗАКОНОДАВСТВО  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей 

формування та виконання бюджетів об'єднаних територіальних громад 

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

громадських формувань 

Проект ЗУ «Про префектів» (станом на 16.11) 

  

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=qZ38qzNCZYc
https://www.youtube.com/watch?v=8-alKSMTBtY
https://www.youtube.com/watch?v=8-alKSMTBtY
https://www.youtube.com/watch?v=5X9pQS9YHAs
https://www.youtube.com/watch?v=5X9pQS9YHAs
https://www.youtube.com/watch?v=SVD5Gh_T0NE
https://www.youtube.com/user/VGroysman
https://www.youtube.com/user/VGroysman
http://decentralization.gov.ua/video/item/id/50
http://decentralization.gov.ua/video/item/id/50
http://www.minregion.gov.ua/news/prefekt--hto-vin-dlya-miscevogo-samovryaduvannya-infografika-278889/
http://decentralization.gov.ua/infographics/item/id/27
http://decentralization.gov.ua/infographics/item/id/25
http://decentralization.gov.ua/infographics/item/id/24
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/120144.html
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/120144.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2983&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2983&skl=9
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/5026/ProektZUproPrefectiv.pdf
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/5026/ProektZUproPrefectiv.pdf
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ  

Чого чекати від змін до Конституції в частині децентралізації? 

БУКЛЕТ для друку: Чого чекати від змін до Конституції в частині децентралізації?  

ПІДСУМКИ РОБОТИ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ: ВІДВІДУВАНІСТЬ, ПРОЗОРІСТЬ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

NEW!!! ГУМОР  

"Децентралізатор". Рімейк трейлеру на фільм "Марсіанин" 
 

 

ОГОЛОШЕННЯ  

Мінрегіон запрошує об’єднані громади взяти участь у конкурсі зі створення Центрів надання 

адміністративних послуг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1603
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Konst%20A5_Print-2.pdf
http://www.oporaua.org/novyny/41779-pidsumky-roboty-komitetiv-verkhovnoyi-rady-ukrayiny-vidviduvanist-prozorist-diyalnosti
http://www.oporaua.org/novyny/41779-pidsumky-roboty-komitetiv-verkhovnoyi-rady-ukrayiny-vidviduvanist-prozorist-diyalnosti
https://www.youtube.com/watch?v=pdG0KQo5IWQ
https://www.youtube.com/user/stebelce
https://www.youtube.com/user/stebelce
http://minregion.gov.ua/news/minregion-zaproshue-obednani-gromadi-vzyati-uchast-u-konkursi-zi-stvorennya-centriv-nadannya-administrativnih-poslug-51845/
http://minregion.gov.ua/news/minregion-zaproshue-obednani-gromadi-vzyati-uchast-u-konkursi-zi-stvorennya-centriv-nadannya-administrativnih-poslug-51845/
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua

