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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. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

НОВИНИ 

ГОЛОВНЕ   

Прийнято законопроект, який дозволить об’єднаним громадам сформувати та забезпечити 

виконання своїх бюджетів 

Парламент спростив систему надання адміністративних послуг 

Верховна Рада зробла перший крок до врегулювання держреєстрації об’єднаних громад 

Депутати у місцевих радах голосуватимуть поіменно: Парламент прийняв законопроект 

Завдяки бюджетній децентралізації громади Харківщини отримали безпрецедентні кошти для 

розвитку, - Ігор Райнін 

В об’єднаних громадах адмінпослуги максимально наблизять до людей. На допомогу 

приходять спецпроекти 

Процес об'єднання ініціювали вже 6 тис. 300 громад, – Геннадій Зубко в ефірі «5 каналу»  

Можливість управління громадами землею за межами поселень закладена у змінах до 

Конституції в частині децентралізації, - Юрій Ганущак 

Цього року Україна відкрила реальні можливості для розбудови місцевого самоврядування, – 

В’ячеслав Негода (+ презентація) 

ВР дала «зеленый свет» громадам, - Сергей Попов 

У потяг децентралізації сіли запоріжці 
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НОВИНИ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД   

Польський досвід єднання сільських громад вивчали представники сіл Вінниччини 

Офіс реформ у Запорізькій області ініціює спрощення процедури переходу новоутворених 

ОТГ на прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом 

Офіс реформ Львівської області працює над альтернативним перспективним планом 

формування територіальних громад 

Децентрализация на Николаевщине: Около 40% жителей региона поддерживают выборы 

старосты на общем собрании 

Харківський Офіс реформ створив «майстерню» для обміну досвідом розвитку майбутніх 

об’єднаних громад 

Ця реформа приречена на успіх, - експерти на Волині про децентралізацію 

На Хмельниччину за досвідом 
 

 

 

СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

 

Володимир КУЛІШ: «Влада — це копітка робота із забезпечення добробуту громад» 

Чи залишаться громади, що зважилися на реформу, сам на сам з фінансовими проблемами? Яка ідеальна модель 
взаємин між центром і об’єднаною громадою? Відповіді на ці актуальні для країни питання — в розмові з першим 
заступником голови Чернівецької облдержадміністрації Володимиром КУЛІШЕМ. 
 

Рік роботи Верховної Ради: «сирі» реформи і «законодавчий спам» 

Рівно рік тому депутати парламенту VIII скликання склали присягу і приступили до виконання своїх законодавчих 
обов’язків. За цей час їм вдалося збільшити обороноздатність країни, уникнути фінансового колапсу і розпочати 
антикорупційні процеси, вважає спікер Володимир Гройсман. Натомість експерти роботу «слуг народу» оцінюють 
не так оптимістично. Парламентарі й надалі прогулюють, «плодять» забагато законопроектів і не поспішають 
виконувати коаліційну угоду – основний дороговказ Верховної Ради на шляху до реформ. 
 

СПІЧ 

Виступ Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана з нагоди річниці роботи 

парламенту восьмого скликання  
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ВІДЕО 

Гройсман: Стара система опирається, і не хоче змін, але ці зміни відбудуться 

Геннадій Зубко - інтерв’ю - 30.11.2015 

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (пряма трансляція)  

Брифінг В'ячеслава Негоди від 2.12.2015 
 

Що таке конституція? ( нове інфографічне відео) 
 

Співробітництво-перший крок до об'єднання громад 
 

 

 

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 Закону України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" щодо забезпечення державної підтримки добровільного 

об'єднання територіальних громад 

→ Проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (щодо поіменних голосувань) 

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

державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб 

→ Проект Закону про внесення змін до Розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

земель державної та комунальної власності" щодо розмежування земель на територіях 

об'єднаних територіальних громад 
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→ 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)  

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ  

Презентація В.А.Негоди «Рік реформ» 

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

Підсумки засідання парламентського Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування 
 

 

ОГОЛОШЕННЯ  

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

адміністративних послуг 

ФОРУМ "25 РОКІВ МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННЮ В УКРАЇНІ: ЧАС ДЛЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ" 
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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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