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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 9 липня 2015 року 

 

НОВИНИ 

Венеціанська комісія не бачить пастки у змінах щодо децентралізації 

Гройсман: позачергове засідання Ради скасували через неузгодженість позицій щодо 

ключових законів 

В Раді планують наступного тижня направити в КС законопроект щодо децентралізації 

Гройсман верит в потенциал Рады для принятия изменений в Конституцию по 

децентрализации 

Порошенко повідомив про наближення до компромісу щодо змін до Конституції 

Експерти Ради Європи будуть консультувати місцеву владу 25 областей України 

У Конституції не прописаний особливий статус Донбасу - Гройсман 

Представники прес-служб обласних державних адміністрацій та регіональних 

телерадіомпаній вдруге зустрілися з головою Верховної Ради України Володимиром 

Гройсманом та провідними вітчизняними експертами з децентралізації 

Децентралізація: як змінюється думка людей? DESPRO оприлюднив результати серії фокус-

групових досліджень, їх порівняння у піврічній динаміці (2014-2015) 

Болгарія готова допомагати Україні в реформах та євроінтеграції 

Супротивників децентралізації значно поменшало, - дослідження 

Через онлайн-платформу до Державного фонду регіонального розвитку подано вже 644 

проекти 

У законопроекті по децентралізації є велика пастка для Порошенка - Кравчук 

Більшість опитаних DT.UA політиків вважають відповідальним за децентралізацію Порошенко 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/venetsianska_komisiya_ne_bachit_pastki_u_zminah_shchodo_detsentralizatsiii_2072551
http://www.unian.ua/politics/1098655-groysman-pozachergove-zasidannya-radi-skasuvali-cherez-neuzgodjenist-pozitsiy-schodo-klyuchovih-zakoniv.html
http://www.unian.ua/politics/1098655-groysman-pozachergove-zasidannya-radi-skasuvali-cherez-neuzgodjenist-pozitsiy-schodo-klyuchovih-zakoniv.html
http://www.unian.ua/politics/1098297-v-radi-planuyut-nastupnogo-tijnya-napraviti-v-ks-zakonoproekt-schodo-detsentralizatsiji.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/groysman-verit-v-potencial-rady-dlya-prinyatiya-izmeneniy-v-konstituciyu-po-decentralizacii-630147.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/groysman-verit-v-potencial-rady-dlya-prinyatiya-izmeneniy-v-konstituciyu-po-decentralizacii-630147.html
http://dt.ua/POLITICS/poroshenko-povidomiv-pro-nablizhennya-do-kompromisu-schodo-zmin-do-konstituciyi-178256_.html
http://www.rbc.ua/ukr/news/eksperty-soveta-evropy-budut-konsultirovat-1436418772.html
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/u_konstitutsiii_ne_propisaniy_osobliviy_status_donbasu___groysman_2072340
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1541
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1541
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1541
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1540
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1540
http://www.unian.ua/politics/1098106-bolgariya-gotova-dopomagati-ukrajini-v-reformah-ta-evrointegratsiji.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/388
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/384
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/384
http://gazeta.ua/articles/politics/_u-zakonoproekti-po-decentralizaciyi-ye-velika-pastka-dlya-poroshenka-kravchuk/635177
http://dt.ua/POLITICS/bilshist-opitanih-dt-ua-politikiv-vvazhayut-vidpovidalnim-za-decentralizaciyu-poroshenko-177758_.html
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Об’єднання громад  

Сільські ради не будуть змушувати об'єднуватися в територіальні громади, - Гройсман 

19 областей вже мають затверджені на рівні регіону перспективні плани формування 

територій громад 

Запорізька область також має проект Перспективного плану формування спроможних 

громад 

Депутати схвалили проект Перспективного плану спроможних територіальних громад 

Львівщини 

Представниця Мінрегіонбуду переконує рівнян, що об’єднання громад — не прокрустове 

ложе 

Г.Зубко пообіцяв, що влада не змушуватиме громади до об’єднання 

Які території Кіровоградщини погодились на об'єднання у громади? 

В Сумській облраді за участі сільських та селищних голів обговорили алгоритм об’єднання 

територіальних громад 

У Тлумацькому районі 14 сіл думають над створенням єдиної територіальної громади 

На Волині: рік реформ, амбіції влади та відставання від сусідів 

 Депутат Недава: Донбас розраховує на гроші з Регіонального фонду розвитку 

На Буковині голови сільрад налаштовують селян проти децентралізації 

Ужгородський експерт запропонував власну модель територіального устрою Закарпаття 

 

ВІДЕО  

Володимир Гройсман - інтерв'ю 5 каналу від 08.07.2015 

Децентралізація в Україні: як змінюється думка людей. Український Кризовий Медіа Центр, 7-

07-2015 

На Сумщині триває децентралізація 

Децентрализация в Украине. Что предусматривает проект изменений в Конституцию 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.rbc.ua/ukr/news/selskie-sovety-budut-zastavlyat-obedinyatsya-1436345759.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/387
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/387
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/386
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/386
http://loda.gov.ua/news?id=17392
http://loda.gov.ua/news?id=17392
http://rivnepost.rv.ua/lenta_msgshow.php?id=61034
http://rivnepost.rv.ua/lenta_msgshow.php?id=61034
http://www.unn.com.ua/uk/news/1479172-g-zubko-poobitsyav-scho-vlada-ne-zmushuvatime-gromadi-do-obyednannya
http://gre4ka.info/suspilstvo/19818-yaki-terytorii-kirovohradshchyny-pohodylys-na-ob-iednannia-u-hromady
https://sorada.gov.ua/actual/14770-v-oblradi-za-uchasti-silskyh-ta-selyshchnyh-goliv-obgovoryly-algorytm-objednannja-terytorialnyh-gromad.html
https://sorada.gov.ua/actual/14770-v-oblradi-za-uchasti-silskyh-ta-selyshchnyh-goliv-obgovoryly-algorytm-objednannja-terytorialnyh-gromad.html
http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/07/05/36613/view
http://www.volynnews.com/news/policy/detsentralizatsiia-volyni-rik-reform-ambitsiyi-vladtsiv-ta-vidstavannia-vid-susidiv/
http://ukranews.com/news/175113.Deputat-Nedava-Donbass-rasschitivaet-na-dengi-s-Regionalnogo-fonda-razvitiya.uk
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/94302-na-bukovyni-golovy-silrad-nalashtovuyut-selyan-proty-decentralizaciyi.html
http://zaholovok.com.ua/uzhgorodskii-ekspert-zaproponuvav-vlasnu-model-teritorialnogo-ustroyu-zakarpattya
https://www.youtube.com/watch?v=zz4vGX7s0AA
https://www.youtube.com/watch?v=15bjkXx7Wec
https://www.youtube.com/watch?v=15bjkXx7Wec
https://www.youtube.com/watch?v=no6UjDZB1yg
https://www.youtube.com/watch?v=V4Ca_BI5W8g


 

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

 

 

 

ІНТЕРВ’Ю  

Популізм чи Конституція і реформи? (інтерв'ю з В. Гройсманом) 

Денежные места. Кто выиграет от фискальной реформы в Украине (інтерв'ю з Юрієм 

Джигіром) 

Секретар Венеціанської комісії: В Україні створено загальну структуру для децентралізації 

Ексклюзивне інтерв'ю Петра Порошенка: Після голосування щодо валютних кредитів політики 

очікували зустріти оплески, а отримали "холодний душ" 

Володимир Гройсман: Я готовий нести персональну відповідальність за успіх реформ з 

децентралізації  

"Буде трирівнева система – громада, повіт і регіон" (інтерв'ю з Юрієм Ганущаком) 

 

СТАТТІ  

Нова Конституція. Безконфліктна децентралізація і Донбас як камінь спотикання 

Децентрализация. Крымский размер 

Фінансова децентралізація: «підйомні» для громад 

Гроші з центру на місця: як діє децентралізація 

Децентралізація по-українськи: без «особливого статусу» Донбасу 

Реформа №1 – піар проти майбутнього 

Децентрализация: сверяем часы с Инной Ведерниковой 

Позитивні зміни від децентралізації громади зможуть відчути вже через рік... 

Комунікація та довгоочікуване щастя реформ 

 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.dsnews.ua/politics/populizm-ili-konstitutsiya-i-reformy--06072015081100
http://focus.ua/money/332896/
http://focus.ua/money/332896/
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/sekretar_venetsianskoii_komisiii_v_ukraiini_stvoreno_zagalnu_strukturu_dlya_detsentralizatsiii_2072357
http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/-eksklyuzivnoe-intervyu-prezidenta-petra-poroshenko-628902.html
http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/-eksklyuzivnoe-intervyu-prezidenta-petra-poroshenko-628902.html
http://www.5.ua/interview/Volodymyr-Hroisman-Ya-hotovyi-nesty-personalnu-vidpovidalnist-za-uspikh-reform-z-detsentralizatsii-86767.html
http://www.5.ua/interview/Volodymyr-Hroisman-Ya-hotovyi-nesty-personalnu-vidpovidalnist-za-uspikh-reform-z-detsentralizatsii-86767.html
http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_bude-tririvneva-sistema-gromada-povit-i-region/633570
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/nova_konstitutsiya_bezkonfliktna_detsentralizatsiya_i_donbas_yak_kamin_spotikannya_2072567
http://glavcom.ua/articles/30574.html
https://fakty.ictv.ua/ua/index/read-blog/id/2189
http://fakty.ictv.ua/ua./index/read-news/id/1555214
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27106921.html
http://www.unian.ua/politics/1098156-reforma-1-piar-proti-maybutnogo.html
http://decentralization.zn.ua/
http://www.golos.com.ua/news/8091
http://blogs.pravda.com.ua/authors/bystrytsky/559bb54bcc24f/
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СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Бонус для об’єднання громад 

Чому у Варшаві залишаєш частинку свого сердця… 

Латвія: довга дорога реформи 

Естонія: місцеве самоврядування 

Територіальний устрій Франції та Італії - уроки для України (монографія) 

 

МАТЕРІАЛИ   

Децентралізація: як змінюється думка людей?? Результати серії фокус-групових досліджень, 

їх порівняння у піврічній динаміці (2014-2015) 

ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД? (просте та змістовне роз'яснення для пересічних 

громадян) Читайте та поширюйте! 

Зміни до Конституції щодо децентралізації: текст документу 

Територіальний устрій Франції та Італії - уроки для України (монографія) 

Латвія: довга дорога реформи 

Естонія: місцеве самоврядування 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

УВАГА! КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД У ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС РЕФОРМ 

Інформаційне повідомлення Інституту громадянського суспільства про перенесення заходів 

9-10 липня 2015 року у м. Івано-Франківськ 

 

 

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=1542
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1538
http://csi.org.ua/?p=5008
http://csi.org.ua/?p=5012
http://alenpanov.org.ua/filelib/sou/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_PRINT.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_PRINT.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Gromada%20A5_PRINT_2.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Gromada%20A5_PRINT_2.pdf
http://dt.ua/POLITICS/zmini-do-konstituciyi-schodo-decentralizaciyi-tekst-dokumentu-177103_.html
http://alenpanov.org.ua/filelib/sou/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0.pdf
http://csi.org.ua/?p=5008
http://csi.org.ua/?p=5012
http://despro.org.ua/vakansii/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
http://csi.org.ua/?p=5262
http://csi.org.ua/?p=5262
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua

