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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.  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Випуск від 25 червня 2015 року 

 

НОВИНИ  

Венеційська комісія схвалює конституційні зміни щодо децентралізації 

Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про місцеві вибори" 

Проект Закону "Про муніципальну варту" прийнято у першому читанні 

Порошенко: процес децентралізації рухається до завершення 

Гройсман: ОГА заменят новые органы с контрольной и координирующей функцией 

«Мета децентралізації – наблизити владу до народу», - Дмитро Шимків 

Порошенко говорит, что децентрализация - не разрешение фейковых «республик» 

Гройсман прогнозирует, что переходный период децентрализации продлится не менее 2 лет 

Мінрегіонбуд попросить Раду децентралізувати земельні відносини 

Гройсман пояснил, чем децентрализация Украины неугодна Москве 

Децентралізація сприятиме європейській інтеграції України, - комісар ЄС 

Саакашвили о децентрализации: Если отдаете полномочия, то вместе с деньгами 

Порошенко чекає на висновки Венеціанської комісії щодо децентралізації до 26 червня 

В Украине откроют более 100 центров бесплатной правовой помощи – Минюст 

Мери українських міст висловилися за прискорення децентралізації влади 

ДАБІ розробила 13 документів, які допоможуть реалізувати закон про децентралізацію 

архбудконтролю 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27091661.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/365
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/337
http://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-protsess-detsentralizatsii-dvizhetsya-1435071194.html
http://www.unian.net/politics/1092309-groysman-vmesto-oblgosadministratsiy-budut-obrazovanyi-novyie-organyi-s-kontrolnoy-i-koordiniruyuschey-funktsiey.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/373
http://www.ukrinform.ua/rus/news/poroshenko_govorit_chto_detsentralizatsiya___ne_razreshenie_feykovih_respublik_1758004
http://zn.ua/POLITICS/groysman-prognoziruet-chto-perehodnyy-period-decentralizacii-prodlitsya-ne-menee-2-let-180386_.html
http://www.rbc.ua/ukr/news/minregionstroy-poprosit-radu-detsentralizovat-1434718214.html
http://news.bigmir.net/ukraine/910799-Groisman-poyasnil-chem-decentralizaciya-Ykraini-neygodna-Moskve
http://www.rbc.ua/ukr/news/detsentralizatsiya-budet-sposobstvovat-evropeyskoy-1434615411.html
http://www.ukrinform.ua/rus/news/saakashvili_o_detsentralizatsii_esli_otdaete_polnomochiya_to_vmeste_s_dengami_1757268
http://dt.ua/POLITICS/poroshenko-chekaye-na-visnovki-venecianskoyi-komisiyi-schodo-decentralizaciyi-do-26-chervnya-176800_.html
http://vgoru.org/index.php/all-news/society/item/11084-v-ukraine-otkroyut-bolee-100-tsentrov-besplatnoj-pravovoj-pomoshchi-minyust
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/370
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/369
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/369
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ІНТЕРВ’Ю  

Павловский: под видом децентрализации в стране усиливается президентская власть 

СТАТТІ  

Навіщо нам децентралізація? Володимир Гройсман, для УП 

Позитив для Украины: пессимистам посвящается ("Хвиля") 

Децентралізація: плюси та ризики нової реформи - Тарас Лозинський, політолог, учасник ГО 

"Розвиток Громади" 

 

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД  

Гройсман: Девять облсоветов и две военно-гражданские администрации утвердили перспективные 

планы объединения громад 

Полтавська та Харківська області прийняли перспективні плани формування спроможних громад 

Харківська область затвердила на регіональному рівні перспективний план формування спроможних 

громад 

Одеська та Вінницька області схвалили перспективні плани формування спроможних громад 

Децентрализация Юга: в селах опасаются потери самобытности 

В ХАРЬКОВЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД 

Децентрализация буксует на Сумщине 

Ухвалення Перспективного плану - лише перший крок на шляху до реалізації реформи 

децентралізації - директор Офісу Реформ у Вінницькій області Олег Левченко 

Десна та Вінниця об’єднуються в одну територіальну громаду з центром у Вінниці 

 

ОГОЛОШЕННЯ  

Функціональна Децентралізація в Україні (Львів) 30 червня та 01 липня 2015 року 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://newsradio.com.ua/rus/2015_06_20/Pavlovskij-pod-vidom-decentralizacii-v-strane-usilivaetsja-prezidentskaja-vlast-2969/
http://www.pravda.com.ua/articles/2015/06/22/7072007/
http://hvylya.net/analytics/society/pozitiv-dlya-ukrainyi.html
http://hvylya.net/analytics/society/pozitiv-dlya-ukrainyi.html
http://vgolos.com.ua/blogs/detsentralizatsiya_plyusy_ta_ryzyky_novoi_reformy_183711.html
http://vgolos.com.ua/blogs/detsentralizatsiya_plyusy_ta_ryzyky_novoi_reformy_183711.html
http://gordonua.com/news/politics/Groysman-Devyat-oblsovetov-i-dve-voenno-grazhdanskie-administracii-utverdili-perspektivnye-plany-obedineniya-gromad-86169.html
http://gordonua.com/news/politics/Groysman-Devyat-oblsovetov-i-dve-voenno-grazhdanskie-administracii-utverdili-perspektivnye-plany-obedineniya-gromad-86169.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/364
http://decentralization.gov.ua/reform/item/id/138
http://decentralization.gov.ua/reform/item/id/138
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/371
http://www.segodnya.ua/regions/odessa/decentralizaciya-yuga-v-selah-opasayutsya-poteri-samobytnosti-626124.html
http://www.sq.com.ua/rus/news/politika/24.06.2015/v_harkove_obsudili_problemy_obedineniya_territorialnyh_gromad/
http://www.sq.com.ua/rus/news/politika/24.06.2015/v_harkove_obsudili_problemy_obedineniya_territorialnyh_gromad/
http://www.dancor.sumy.ua/articles/politics/154050
http://decentralization.gov.ua/reform/item/id/139
http://decentralization.gov.ua/reform/item/id/139
http://www.myvin.com.ua/ua/news/events/35518.html
http://www.civicua.org/news/view.html?q=2502792
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МАТЕРІАЛИ  

ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД? (просте та змістовне роз'яснення для пересічних 
громадян) Читайте та поширюйте! 

 

ВІДЕО  

Конституційні зміни щодо децентралізації мають бути ухвалені до місцевих виборів 

Децентралізація дасть місцевим бюджетам додатково 40 млрд грн 

Які села доєднаються до Хмельницького? 

Владимир Гройсман посетил Одессу с рабочим визитом 

Ток-шоу НАЖИВО: Децентралізація по-українськи 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

Проект Закону про муніципальну варту 

Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації 

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

Ознайомтесь із порівняльною таблицею до Законопроекту “Про внесення змін до Конституції 

України”, який спрямований на проведення децентралізації в інтересах громадянина України 

Роз`яснення щодо змін до Конституції України на реалізацію Реформи місцевого самоврядування та 

курсу Уряду на децентралізацію влади в Україні 

 

 

 

Відповідальна за «Реформа №1» - експерт з комунікацій та видавництва Швейцарсько-українського 

проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO Олена Суходольська. Ппідписка 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/upload/medialibrary/Gromada%20A5_PRINT_2.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Gromada%20A5_PRINT_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3u4N9eSj4jw
https://www.youtube.com/watch?v=W5y_XX1aTac
https://www.youtube.com/watch?v=1_mshcS2FCQ
https://www.youtube.com/watch?v=97c_3OMvy3s
https://www.youtube.com/watch?v=HKdFijG6Wwc
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55192
http://csi.org.ua/?p=4735
https://www.youtube.com/watch?v=5s1OrzIPKpQ
http://pravo.org.ua/files/Const_reform/Zakonoproekt_Konstytucija.pdf
http://pravo.org.ua/files/Const_reform/Zakonoproekt_Konstytucija.pdf
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/3557/Rozyasnennya_zmin.pdf
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/3557/Rozyasnennya_zmin.pdf
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua

