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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. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

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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НОВИНИ 

У Парламенті зареєстровано законопроект щодо державної реєстрації об’єднаних громад 

Фінансові та земельні ресурси громад: до і після об'єднання 

Уряд виділяє понад 2,5 мільярди гривень на фінансування проектів регіонального розвитку, – 

Геннадій Зубко 

Маємо завершити до кінця року об’єднання громад та ретельно підготувати документи і 

проекти для їх фінансування, - Офіс реформ Тернопільської області 

90 млн євро допомоги від ЄС, передбачені для децентралізації, підуть на три напрямки роботи, 

– Геннадій Зубко 

Уряд затвердив примірне Положення про органи державного архітектурно-будівельного 

контролю 

Децентралізація у сфері земельних відносин 

Зміна системи управління земельними ресурсами залучить інвестиції та сприятиме розвитку 

спроможних територіальних громад, - В’ячеслав Негода 

Парламентський комітет просять підтримати законопроект, який створить умови для 

завершення процедури об’єднання територіальних громад 

Уряд затвердив перспективні плани формування територій громад Волинської, Полтавської та 

Харківської областей  
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Школа місцевого самоврядування знову відчинила двері для навчання найвмотивованіших 

представників ОМС 

«Чому Україна має передати владу регіонам» - стаття Петра Порошенка для Newsweek 

Порошенко написав статтю для Newsweek (світова преса) 

Квасьневский: Польская модель децентрализации может не сработать в Украине 

Украина и страны-доноры создадут координационный совет, - Зубко 

Децентрализация в Красноармейском районе: польские эксперты поделятся опытом с 

руководителями будущих громад 

Шандра: Київщина додатково заробила 821 мільйон 

 

 

СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю 

"Ось вам ресурси, ось вам повноваження. Виправдовуйте довіру! " - Геннадій Зубко 

 Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у 

програмі "Погляд" на "5 каналі" (текст інтерв’ю) 

Игорь Колиушко: остановка реформы госслужбы блокирует все реформы 

Європейська хвиля: наскільки за рік реформи бюджетної децентралізації збагатилися місцеві 

бюджети? 

Децентрализация: где можно, а где нельзя? 

Форми участі громадян у місцевому самоврядуванні Грузії 

 

 

ІНФОГРАФІКА  

Децентралізація у сфері земельних відносин 

Інфографіка Офісу реформ у Чернігівській  області  
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ВІДЕО 

10 хвилин із прем'єр-міністром | Підсумки, питання, відповіді  

Бюджетна децентралізація: перші результати на Черкащині (відео) 

У сільських школах Луганщини волонтери зі Львівщини розповідають про децентралізацію 

Геннадій Зубко - інтерв'ю - 23.09.2015 

Как Черкасская область использует финансовую независимость 
 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ  

Офіс реформ у Чернігівській області 
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