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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 23 липня 2015 року 

 

 

НОВИНИ 

Головне 

Конституційний суд узявся за розгляд змін про децентралізацію 

Бюджетна децентралізація: доходи місцевих бюджетів за півроку зросли на 37% 

В Европарламенте положительно оценивают реформы по децентрализации Украины 

Штайнмайер похвалил Раду за решение по "особым механизмам самоуправления" на 

Донбассе 

На он-лайн платформі Державного фонду регіонального розвитку вже зареєстровано 726 

проектів 

Місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня 

 

Об’єднання громад  

Одноповерхова Україна 

Децентрализация по-николаевски: Вознесенск отделился от района и решил создать свою 

общину  

Административно-территориальная реформа на Луганщине: из 194 громад - 24 

Днепропетровский офис реформ разработал практические рекомендации по 

децентрализации для общин области 

Більше 35 готових проектів об'єднання громад направлені до облдержадміністрацій 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://tsn.ua/politika/konstituciyniy-sud-uzyavsya-za-rozglyad-zmin-pro-decentralizaciyu-460916.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/415
http://www.unian.net/politics/1101607-v-evroparlamente-polojitelno-otsenivayut-reformyi-po-detsentralizatsii-ukrainyi.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/shtaynmayer-pohvalil-radu-za-zakreplenie-osobyh-mehanizmov-samoupravleniya-donbassa-v-novoy-konstitucii-632532.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/shtaynmayer-pohvalil-radu-za-zakreplenie-osobyh-mehanizmov-samoupravleniya-donbassa-v-novoy-konstitucii-632532.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/414
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/414
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/408
http://tyzhden.ua/Economics/140458
http://mycity.mk.ua/?p=206078
http://mycity.mk.ua/?p=206078
http://www.ostro.org/lugansk/politics/articles/476145/
http://www.0564.ua/article/894923
http://www.0564.ua/article/894923
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/409
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ВІДЕО  

Звернення Президента щодо проекту змін до Конституції 

Децентрализация в Украине: села, поселки, города, районы и области останутся в прошлом  

5 канал. КОНСТИТУЦІЙНІ ІГРИ: чи варто боятись закону про децентралізацію 

Децентралізація влади: в чому вона полягатиме  

Exclusive Interview: Advocacy expert on promoting decentralisation reform  

Exclusive Interview: Dr. Dieter Schimanke on decentralisation reform in Ukraine  

Блог Ткачука 

Як проходитимуть вибори в об'єднаних громадах, - думка експерта 

Чи можуть громади об'єднуватися без перспективного плану - думка експерта 

Про децентралізацію в цілому та об'єднання громад зокрема: відеоблог Анатолія Ткачука 

 

СТАТТІ  

Вся власть общинам. 12 мифов о децентрализации 

Отдам власть и деньги советам. Что таит в себе законопроект о децентрализации 

Децентралізація покалічить Україну – експерт Інституту Маккейна  

Старт конституционной реформы: эксперты о сильных и слабых сторонах 

Децентралізація: хто такий староста і що він вирішуватиме 

Чому ми не зможемо провести децентралізацію за польським рецептом 

Сравнительный анализ положений действующей Конституции, проекта, предлагавшегося в 

прошлом году, и нового законопроекта 

Одноповерхова Україна  

Чого очікувати від медичної реформи: міфи і реальність 

 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=-5le2HjEz5o
http://www.segodnya.ua/politics/society/decentralizaciya-v-ukraine-sela-poselki-goroda-rayony-i-oblasti-ostanutsya-v-proshlom-632485.html
https://www.youtube.com/watch?t=12&v=D_ehJDoJS_c
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27130754.html
http://uatoday.tv/society/exclusive-interview-advocacy-expert-on-promoting-decentralization-reform-460762.html
http://uatoday.tv/politics/exclusive-interview-dr-dieter-schimanke-on-decentralisation-reform-in-ukraine-441667.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/413
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/412
http://decentralization.gov.ua/video/item/id/46
http://focus.ua/country/333466/
http://focus.ua/country/333464/
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27137947.html
http://www.ukrinform.ua/rus/news/start_konstitutsionnoy_reformi_eksperti_o_silnih_i_slabih_storonah_1766627
http://www.volynpost.com/news/54123-decentralizaciia-hto-takyj-starosta-i-scho-vin-vyrishuvatyme
http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-blog/id/2205
http://news.liga.net/articles/politics/6186397-detsentralizatsiya_chto_skrylos_za_shumom_o_statuse_donbassa.htm
http://news.liga.net/articles/politics/6186397-detsentralizatsiya_chto_skrylos_za_shumom_o_statuse_donbassa.htm
http://tyzhden.ua/Economics/140458
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/416
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ІНФОГРАФІКА  

Вся власть общинам. 12 мифов о децентрализации 

Об'єднання територіальних громад 

Децентралізація: як змінюється думка людей? 

Кількісно-якісні показники згадок про децентралізацію та зміни до Конституції у ТОП-медіа (17-

19.07.2015) 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

Закон України «Про місцеві вибори» 

Проект Закону "Про публічний контроль" 

Зміни до Конституції щодо децентралізації: текст документу 

 

МАТЕРІАЛИ   

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

порівняння у піврічній динаміці (2014-2015) – Буклет  

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

громадян) Читайте та поширюйте! 

 ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

(випуск 1) 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

(випуск 2) 

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ (навчально-

методичний посібник)  

 

 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://focus.ua/country/333466/
http://decentralization.gov.ua/infographics/item/id/23
http://decentralization.gov.ua/infographics/item/id/21
https://www.youtube.com/watch?t=12&v=D_ehJDoJS_c
https://www.youtube.com/watch?t=12&v=D_ehJDoJS_c
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55377
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55907
http://dt.ua/POLITICS/zmini-do-konstituciyi-schodo-decentralizaciyi-tekst-dokumentu-177103_.html
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://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/0EDD345EF88F4ABBC2257E8800531096/$File/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%201.pdf
http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/0EDD345EF88F4ABBC2257E8800531096/$File/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%201.pdf
http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/512031A01D9C0A6CC2257E8800535133/$File/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%202.pdf
http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/512031A01D9C0A6CC2257E8800535133/$File/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%202.pdf
http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/4A21DD37398F4195C2257E880053FE59/$File/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/4A21DD37398F4195C2257E880053FE59/$File/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
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ОГОЛОШЕННЯ 

Конкурс місцевих грантів в рамках проекту ЄС «Підтримка реформи місцевого 

самоврядування в Україні» 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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://eef.org.ua/ua/novyny/item/421-instytut-hromadianskoho-suspilstva-ta-fond-skhidna-yevropa-oholoshuiut-konkurs-mistsevykh-hrantiv-v-ramkakh-proektu-yes-pidtrymka-reformy-mistsevoho-samovriaduvannia-v-ukraini.html
http://eef.org.ua/ua/novyny/item/421-instytut-hromadianskoho-suspilstva-ta-fond-skhidna-yevropa-oholoshuiut-konkurs-mistsevykh-hrantiv-v-ramkakh-proektu-yes-pidtrymka-reformy-mistsevoho-samovriaduvannia-v-ukraini.html
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua

