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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   

Передбачається, що проект змін до Конституції в частині децентралізації влади розглянуть в 

сесійній залі 28 січня 

Державна субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних громад перш за все має 

посилити їхню економічну спроможність, — В’ячеслав Негода 

Володимир Гройсман назвав основні завдання щодо реформи децентралізації на 2016 рік 

В. Гройсман: Децентралізація забезпечить створення нових робочих місць 
 

 Мінрегіон пропонує прирівняти оплату праці в органах місцевого самоврядування об’єднаних 

громад до відповідних умов, що діють в містах обласного значення 

Мінрегіон спільно з УАРОР та DESPRO планують надати допомогу об’єднаним громадам у 

розробці інфраструктурних проектів водопостачання та водовідведення 

 

НОВИНИ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД   

Об’єднанні громади матимуть свої управління освіти 

На Тячівщині вже висувають кандидатів на перші вибори старост сіл 

Об’єднані територіальні громади готові платити зарплату освітянам і медикам 

Все восемь громад Одесской области сформировали бюджеты-2016 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/1948329-v-bpp-nazvali-datu-drugogo-rozgladu-decentralizacii.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/1948329-v-bpp-nazvali-datu-drugogo-rozgladu-decentralizacii.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/derzhavna-subventsiya-na-rozvitok-infrastrukturi-ob-yednanih-gromad-persh-za-vse-maye-posiliti-yihnyu-ekonomichnu-spromozhnist-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/derzhavna-subventsiya-na-rozvitok-infrastrukturi-ob-yednanih-gromad-persh-za-vse-maye-posiliti-yihnyu-ekonomichnu-spromozhnist-v-yacheslav-negoda/
http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/122889.html
http://rada.gov.ua/news/Top-novyna/122942.html
https://www.youtube.com/user/espresotv
https://www.youtube.com/user/espresotv
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-proponuye-pririvnyati-oplatu-pratsi-v-organah-mistsevogo-samovryaduvannya-ob-yednanih-gromad-do-vidpovidnih-umov-shho-diyut-v-mistah-oblasnogo-znachennya/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-proponuye-pririvnyati-oplatu-pratsi-v-organah-mistsevogo-samovryaduvannya-ob-yednanih-gromad-do-vidpovidnih-umov-shho-diyut-v-mistah-oblasnogo-znachennya/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-spilno-z-uaror-planuyut-nadati-dopomogu-ob-yednanim-gromadam-u-rozrobtsi-infrastrukturnih-proektiv-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-spilno-z-uaror-planuyut-nadati-dopomogu-ob-yednanim-gromadam-u-rozrobtsi-infrastrukturnih-proektiv-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/
http://osvita.ua/school/reform/49451/
http://tyachivnews.in.ua/novini/tyachyvschina/4551-na-tyachvschin-vzhe-visuvayut-kandidatv-na-persh-vibori-starost-sl.html
http://loda.gov.ua/news?id=19856
http://www.reporter.com.ua/news/cum330/
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Об’єднані громади отримали чималий бюджетний бонус, - експерти 

У Парламентському офісі місцевого самоврядування обговорили шляхи розвитку Шишацької 

об’єднаної територіальної громади Полтавської області 

Уперше в Україні відбулися вибори старост 

Жителі Дніпропетровщини хочуть створити ще дві об’єднані громади 

Створення у своїх районах об’єднаних громад і відповідальна підготовка до формування 

префектур є ключовим пріоритетом на 2016 рік – голови РДА Одещини 

Наприкінці січня на жителів Хмельниччини чекають вибори: Обиратимуть перших старост у 13 

тергромадах 

 

СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

Найскладніше переконати людей, щоб вони повірили, – Сергій Попов 

Сергій Попов, директор Регіонального офісу реформ у Донецькій області переконаний: серед пересічних людей 
з’являється розуміння необхідності проведення децентралізації  
 

10 фактів про гроші після територіальної реформи 

Їх називають повзучими, бутафорними, псевдо- але реформи, як би ми про них не говорили, вони таки 
відбуваються. Хоч і повільно 
 

Дмитро Шимків: Якщо є зона, де темно, значить туди треба посвітити 

С секретарем Нацсовета реформ мы поговорили о скорости изменений и о том, почему их не замечает о 
украинское общество. 

 

Децентралізація – швидкісний потяг, який не варто зупиняти 

Активіст Євромайдану, директор Школи відповідальної політики: Вангую, що це буде непопулярний пост. Зради 
в ньому практично нема, лише трохи перемоги, а саме – успіхи децентралізації. 
 
 

 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1367
http://rada.gov.ua/news/Povidomlennya/122940.html
http://rada.gov.ua/news/Povidomlennya/122940.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/upershe-v-ukrayini-vidbulisya-vibori-silskogo-starosti-u-smt-irdin-cherkaskoyi-oblasti/
http://region.unn.ua/uk/news/24940-zhiteli-dnipropetrovschini-khochut-stvoriti-sche-dvi-obyednani-gromadi
http://uacrisis.org/ua/39468-odesa_gromady
http://uacrisis.org/ua/39468-odesa_gromady
http://khm.depo.ua/ukr/khm/naprikintsi-sichnya-na-zhiteliv-hmelnichchini-chekayut-vibori-18012016145500
http://khm.depo.ua/ukr/khm/naprikintsi-sichnya-na-zhiteliv-hmelnichchini-chekayut-vibori-18012016145500
http://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/nayskladnishe-perekonaty-lyudey-shchob-vony-poviryly-sergiy-popov
http://hromadskeradio.org/team/iryna-solomko
http://hromadskeradio.org/team/iryna-solomko
http://ye.ua/news/news_23318.html
http://www.pravda.com.ua/articles/2016/01/15/7095466/?attempt=1
http://blogs.pravda.com.ua/authors/yusov/5698d56979d6a/


  Випуск від 21 січня  2016 року 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

ВІДЕО 

Добровільне об´єднання територіальних громад - Іван Лукеря, 14.01 Тоніс. 

Децентралізація. Влада. Громади від 11.01.16 Сергій Попов 

Володимир Гройсман назвав основні завдання реформи децентралізації в 2016 році 

Ексклюзивне інтерв’ю програмі "5 подій" голови Верховної Ради Володимира Гройсмана. Яким 

буде голосування за Конституцію в частині децентралізації? 
 

 

 

 

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 Конституції України (щодо децентралізації влади)  
→ Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей 

державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб 
 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ  

Підготовка стратегії розвитку об‘єднаної територіальної громади  

УВАГА! ПРАВОВА ДОПОМОГА для ОТГ: зразки документів  

Правовий супровід реформи (децентралізація) 

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД «Алгоритм основних дій з 

реорганізації органів місцевого самоврядування» 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=OlxWyanuJsM
https://www.youtube.com/watch?v=XyU355MVMRk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kvdSEQy3qvQ
https://www.youtube.com/watch?v=KaK7RlRba7I
https://www.youtube.com/watch?v=KaK7RlRba7I
https://www.youtube.com/channel/UC9oI0Du20oMOlzsLDTQGfug
https://www.youtube.com/channel/UC9oI0Du20oMOlzsLDTQGfug
https://www.youtube.com/user/tv34dnepr
https://www.youtube.com/user/tv34dnepr
https://www.youtube.com/user/VGroysman
https://www.youtube.com/user/VGroysman
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://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
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.csi.org.ua/?p=6178
http://despro.org.ua/social-projects/pidtrymka-reform-z-detsentralizatsiyi-v-ukrayini/pravova-dopomoga-dlya-otg/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://auc.org.ua/sites/default/files/mod4web_0.pdf
http://auc.org.ua/sites/default/files/mod4web_0.pdf
http://auc.org.ua/sites/default/files/mod4web_0.pdf
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БУКЛЕТ для друку: Чого чекати від змін до Конституції в частині децентралізації?  

Шлях вирішення питань управління навчальними закладами в об’єднаних громадах 
 

ГРОМАДАМ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ДО УВАГИ: Пам’ятка для місцевих органів управління освітою 

та об’єднаних територіальних громад 
 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ  

На Харківщині пройдуть тренінги з децентралізації 

Тренінги відбуватимуться 21-23 січня та 28-30 січня 2016 року. Для участі у тренінгах треба 
заповнити анкету до 14 січня 2016 року. Більш детальна інформація є ТУТ 

 

Презентація інформаційної кампанії "КонституціЯ" 

22 січня, в День соборності України, о 12:00 в #Mediahub, за адресою вул. Суворова, 4/6, громадський сектор 
оголосить про початок широкомасштабного суспільного обговорення конституційних змін і впровадження 
загальноукраїнської інформаційної кампанії щодо захисту  Основного Закону. 
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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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http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Konst%20A5_Print-2.pdf
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1363
https://www.youtube.com/user/stebelce
https://www.youtube.com/user/stebelce
https://www.facebook.com/ofisereformdp/posts/209712946037914:0
https://www.facebook.com/ofisereformdp/posts/209712946037914:0
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1340
https://docs.google.com/forms/d/1Mca04kjjqpoNFj0h2Yaw96YmkLrjGklV1EyKFerDslw/viewform
http://www.uiip.org.ua/
http://www.rpr.org.ua/ua/announcements/2016-01/0/90
http://www.rpr.org.ua/ua/announcements/2016-01/0/90
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua

