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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. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

НОВИНИ 

Головне  

Головним пріоритетом влади стає роз’яснювальна робота з децентралізації, - Порошенко 

Прем’єр сказав, скільки вже дала місцевим бюджетам децентралізація  

Голос України: Децентралізація — шлях до демократизації країни 

Префекти будуть значно слабшими за нинішніх керівників держадміністрацій, - Юрій 

Ключковський 

Шимонович: «Децентрализация станет тестом на способность реформировать страну»  

Вплив Угоди про асоціацію України та ЄС на процес децентралізації є перебільшеним — 

експерт 

Щойно завершились публічні дискусії на Півдні України: просвітницька діяльність проекту 

DESPRO охопила ще 2 області України 

 

Зміни до Конституції  

Прискорювати прийняття змін до Конституції щодо децентралізації у другому читанні ніхто не 

буде, - Президент 

Порошенко: зміни до Конституції не означають втрати територій  

Порошенко: если Москва "похоронит" Минские соглашения — никаких изменений 

Конституции не будет  

Геннадій Зубко: Остаточні зміни до Конституції в частині децентралізації дозволять не збавити 

темп реформи 
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http://www.golos.com.ua/article/258829
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http://www.dialog.ua/news/66639_1441783429
http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1499329-vpliv-ugodi-pro-asotsiatsiyu-ukrayini-ta-yes-na-protses-detsentralizatsiyi-ye-perebilshenim-ekspert
http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1499329-vpliv-ugodi-pro-asotsiatsiyu-ukrayini-ta-yes-na-protses-detsentralizatsiyi-ye-perebilshenim-ekspert
http://despro.org.ua/news/news/?bitrix_include_areas=N&ELEMENT_ID=1561&clear_cache=Y
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http://glavred.info/politika/poroshenko-esli-moskva-pohoronit-minskie-soglasheniya-nikakih-izmeneniy-konstitucii-ne-budet-335597.html
http://glavred.info/politika/poroshenko-esli-moskva-pohoronit-minskie-soglasheniya-nikakih-izmeneniy-konstitucii-ne-budet-335597.html
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Об’єднані громади 

Нові лідери, обрані на місцевих виборах, стануть локомотивом розвитку об’єднаних громад, 

– Геннадій Зубко 

Вступив у дію закон, що дозволяє усім громадам, що вже об'єдналися, піти на перші вибори 

25 жовтня 

Парламент спростив процедуру створення об’єднаних територіальних громад навіть більше, 

ніж того вимагали самі громади 

Процес об'єднання ініційовано у понад 6300 громадах 

Парламент виключив обласні ради з процесу створення спроможних громад 

Тепер «м’яч на полі» ОДА та ЦВК у процесі створення об’єднаних громад та призначення в них 

перших місцевих виборів 

На Тернопільщині найбільше об’єднаних громад, де пройдуть перші місцеві вибори 25 жовтня 

Уряд затвердив перспективні плани формування територій громад ще шести областей 

Сьогодні стартує виборчий процес ще у 85 об’єднаних громадах: ЦВК оголосила в них перші 

місцеві вибори 

 

СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

Финансовая децентрализация: Польский опыт и "донецкие" перспективы   

Криваві події під Радою загрожують політичним розколом в Україні – Rzeczpospolita 

Яценюк рассказал о грядущих изменениях в Налоговый кодекс: Народ заплатит меньше  

Юрій Ключковський: А чи потрібен префекту адвокат?  

Децентралізація: що зроблено і що робити далі 
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http://www.segodnya.ua/economics/finance/yacenyuk-rasskazal-o-gryadushchih-izmeneniyah-v-nalogovyy-narod-zaplatit-menshe-647222.html
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ВІДЕО  

Що таке децентралізація: думка черкащан  

Чи знають лучани, що таке децентралізація? 

Децентралізація потребує чесної розмови з людьми – Президент 

Президент про реформу з децентралізації 

Виступ Президента України на спільній прес-конференції з директором-розпорядником МВФ 

Крістін Лагард 

Децентралізація: що є і чого немає у цій реформі (відео) 

Зміни до Конституції дають можливості безповоротної деузурпації влади, деолігархізації – 

Гройсман  

Президент просить голів обладміністрацій пояснити українцям, що таке децентралізація 

 

СПІЧ  

Виступ Президента на Раді регіонального розвитку  

Виступ Президента України Петра Порошенка за результатами зустрічі з Директором-

розпорядником МВФ Крістін Лагард 

 

ІНФОГРАФІКА / ПРЕЗЕНТАЦІЇ / ДОСЛІДЖЕННЯ  

Що змінив новий Закон “Про місцеві вибори”? (інфографіка) 

Державна регіональна політика України в умовах нових викликів (авт.- Анатолій Ткачук) 

Децентралізація: як змінюється думка людей? - Коментар Олени Сас, експерта проекту 

DESPRO ("Твоя влада" 13.08.2015) 
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http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-petra-poroshenka-za-rezultatami-z-35933
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https://www.youtube.com/watch?v=bghAQIC_Mz4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bghAQIC_Mz4&feature=youtu.be
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ЗАКОНОДАВСТВО  

Проект Постанови про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції 

України щодо децентралізації влади 

Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації проведення 

перших виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

  

ОПИТУВАННЯ  

67% українців схвалюють децентралізацію 

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ щодо децентралізації та регіонального розвитку в Україні 
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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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