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Випуск від 28 травня 2015 року 

 

 

НОВИНИ  

У Рады осталось три недели для согласования проекта Конституции 

Порошенко ждет отчета от конституционной комиссии 

Володимир Гройсман: Місцеві вибори мають відбутися за зрозумілою і простою системою 

Местную власть на выборах-2015 могут избрать всего на два года 

Глава Минюста просит Раду поддержать законопроекты по децентрализации сферы 

админуслуг 

На рівні області схвалено перший Перспективний план формування територій громад 

Перспективні плани дадуть змогу громадам прийняти зважене рішення щодо свого 

подальшого розвитку 

Проект DESPRO провів тренінг з децентралізації для журналістів, представників прес-служб 

ОМС та Офісу реформ Черкаської області 

Верховная Рада в первом чтении приняла закон о муниципальной страже 

Установча конференція проекту «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні», що 

охоплює 6 областей України 

 

СТАТТІ 

Гарбуз на тортике: Конституционная комиссия (КК) завершила работу над первым эскизом грядущих 

изменений Основного закона 

Министерский саботаж децентрализации 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД  

Як провели реформу адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування у Латвії 

Як не варто проводити адмінреформу, або Чи повторить Україна помилки Латвії? 

http://zn.ua/POLITICS/u-rady-ostalos-tri-nedeli-dlya-soglasovaniya-proekta-konstitucii-177081_.html
http://rian.com.ua/politics/20150527/368118227.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/339
http://zn.ua/POLITICS/mestnuyu-vlast-na-vyborah-2015-mogut-izbrat-vsego-na-dva-goda-177084_.html
http://interfax.com.ua/news/political/267273.html
http://interfax.com.ua/news/political/267273.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/340
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/338
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/338
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1525
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1525
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1525
http://csi.org.ua/?p=4927
http://csi.org.ua/?p=4927
http://gazeta.zn.ua/internal/garbuz-na-tortike-_.html
http://gazeta.zn.ua/internal/garbuz-na-tortike-_.html
http://gazeta.zn.ua/macrolevel/ministerskiy-sabotazh-decentralizacii-_.html
http://csi.org.ua/?p=4802
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/05/25/7034150/
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ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД  

Вячеслав Негода: Объединение общин только добровольное 

В 22 районах Днепропетровской области вместо 348 громад создадут 89 объединенных территорий - 

Перспективный план 

Томенко роз’яснив, як саме має проходити об’єднання територіальних громад  

На Дніпропетровщині кількість затратних бюджетів знизиться в три рази 

На Рівненщині сваряться за територіальні громади 

Руське Поле і Лази об’єдналися з Тячевом 

Голови чотирьох облрад заявляють про тиск із боку центральної влади в питанні об'єднання 

громад 

Асоціація селищних та сільських рад: Громадам Прикарпаття не дають об’єднатися добровільно 

Села Луцького району об’єднуються 

«Добровільно-примусове» об’єднання громад може спровокувати масові виступи по всій 

країні, – експерт 

П'ять районів Львівщини застерегли від надмірного поділу на громади 

Яке об'єднання чекає на громади Рівненщини 

Провести добровільне об'єднання громад до виборів 25 жовтня неможливо, - Козирєв 

Коровій розповів про розвиток економіки регіону, про об'єднання територіальних громад та 

комплекс заходів територіальної оборони 

Объединиться, чтобы выжить. Как проходит децентрализация в Украине 

На Николаевщине полным ходом идет децентрализация: с. Рыбаковка в авангарде реформы 

местного самоуправления 

Децентралізація по-львівськи: як це буде 

Чиновники Київської обладміністрації і мешканці області бачать децентралізацію по-різному 

 

 

http://nikolaev-city.net/15335/vyacheslav-negoda-obedinenie-obshchin-tolko-dobrovolnoe
http://interfax.com.ua/news/general/268381.html
http://interfax.com.ua/news/general/268381.html
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/tomenko_rozyasniv_yak_same_mae__prohoditi_obe_dnannya_teritorialnih_gromad_2056731
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248194343&cat_id=244277212
http://rivnepost.rv.ua/lenta_msgshow.php?id=60182
http://tyachivnews.in.ua/novini/tyachyvschina/1418-ruske-pole-lazi-obyednalisya-z-tyachevom.html
http://ua.interfax.com.ua/news/political/267118.html
http://ua.interfax.com.ua/news/political/267118.html
http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/05/28/34767/view
http://www.volynpost.com/news/51195-sela-luckogo-rajonu-vidmovliayutsia-vid-obiednannia-gromad-i-hochut-avtonomnosti
http://galinfo.com.ua/news/194742.html
http://galinfo.com.ua/news/194742.html
http://galinfo.com.ua/news/194575.html
http://www.ogo.ua/articles/view/2015-05-24/62398.html
http://www.rbc.ua/ukr/news/provesti-dobrovolnoe-obedinenie-obshchin-1432302583.html
http://www.myvin.com.ua/ua/news/region/34890.html
http://www.myvin.com.ua/ua/news/region/34890.html
http://www.ostro.org/general/politics/articles/471230/
http://mycity.mk.ua/?p=197772
http://mycity.mk.ua/?p=197772
http://tvoemisto.tv/news/detsentralizatsiya_polvivsky_yak_tse_bude_70658.html
http://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/detsentralizatsiya-na-kiyivshchini-chinovnikam-potribni-sela--28052015080000
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ВІДЕО  

ТКАЧУК: Що робити для старту реформи (Перший, пілотний, урок Навчального курсу на тему реформи 

адмін тер устрою та місцевого самоврядування. Простою мовою говориться про сутність реформи 

держави) 

Презентація основних засад і принципів ЗУ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" 

Презентація Ткачука: Загальні підходи побудови системи публічної влади. Європейський та український 

досвід 

Паспорт територіальної громади - презентація експерта Інституту громадянського суспільства 

Бюджетна децентралізація. Фінансові можливості для різних рівнів 

Юрій Ганущак: реформа органів місцевого самоврядування 

ТСН.Тиждень за 24 травня 2015 року (сюжет "Люди і Село" - 22 хв.) 

Мирослав Пітцик - 21.05.2015 - Твоя влада 

МАТЕРІАЛИ  

Контакти Офісів Реформ  

Матеріали навчального курсу для представників Офісів Реформ «Практичні аспекти децентралізації та 

формування спроможних громад» 

Свіженька інфографіка. Київщина: реформи заради людей  

ТКАЧУК: Що робити для старту реформи (Перший, пілотний, урок Навчального курсу на тему реформи 

адмін тер устрою та місцевого самоврядування. Простою мовою говориться про сутність реформи 

держави) 

Презентація основних засад і принципів ЗУ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" 

ОГОЛОШЕННЯ 

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO запрошує до участі у 

навчальному дистанційному (електронному) курсі «Питання практичного застосування нового 

антикорупційного законодавства». 

12 червня 2015 року Інститут громадянського суспільства  планує провести Конференцію на тему : 

«Децентралізація влади. Рік реформ, зміст, ризики, можливості та роль громадянського суспільства». 

 

Відповідальна за створення та розповсюдження «Реформа №1»  

експерт з комунікацій та видавництва Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO  

Олена Суходольська  o.suhodolska@despro.org.ua  

https://www.youtube.com/watch?v=SgujCZjinKw
https://www.youtube.com/watch?v=SgujCZjinKw
https://www.youtube.com/watch?v=SgujCZjinKw
https://www.youtube.com/watch?v=5s1OrzIPKpQ
https://www.youtube.com/watch?v=EDEudaKLBFY
https://www.youtube.com/watch?v=EDEudaKLBFY
https://www.youtube.com/watch?v=B4lpR9MpvQ0
https://www.youtube.com/watch?v=GK-likaNWs4
https://www.youtube.com/watch?v=8Mj2BgqAN1Q
https://www.youtube.com/watch?v=A4G0A1IhSxA
https://www.youtube.com/watch?v=OcH7vlndC0g
http://auc.org.ua/page/ofisi-reform
http://csi.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-1-8.pdf
http://csi.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-1-8.pdf
http://www.kyiv-obl.gov.ua/kijivschina_reformi_zaradi_ljudej
http://www.kyiv-obl.gov.ua/kijivschina_reformi_zaradi_ljudej
https://www.youtube.com/watch?v=SgujCZjinKw
https://www.youtube.com/watch?v=SgujCZjinKw
https://www.youtube.com/watch?v=SgujCZjinKw
https://www.youtube.com/watch?v=5s1OrzIPKpQ
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1522
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1522
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1522
http://csi.org.ua/?p=4895
http://csi.org.ua/?p=4895
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua

