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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. 
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децентралізації в Україні» DESPRO Олена Суходольська. Підписка за адресою o.suhodolska@despro.org.ua 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

НОВИНИ 

Геннадій Зубко: У 2016 році об’єднані територіальні громади отримають 1,4 млрд гривень субвенціі з 

Державного бюджету 

Гройсман розповів про європейські зміни до Конституції і ВР, яка зі скрипом ухвалює потрібні рішення 

Спікер ВР: зміни до Конституції не несуть жодної загрози територіальній цілісності України 

Висновки Венеціанської комісії щодо змін Конституції в частині судової реформи очікуються до кінця 

жовтня - Порошенко 

Для успіху об'єднаних громад маємо забезпечити правове, методичне та фінансове підґрунтя їхньої 

діяльності", - В'ячеслав Негода 

Зубко прогнозує створення 1,4-1,5 тис. територіальних громад у результаті їх об'єднання 

Річний бюджет виконали 86% вінницьких громад і три райони 

Завдяки децентралізації Чернівці отримали додатково 80 мільйонів, - Яценюк 

Відкритий лист Президенту, Верховній Раді, Кабміну та ЦВК мешканців Білозерської об’єднаної 

громади (Донецька область) щодо проведення перших виборів 

Володимир Гройсман доручив упродовж найближчих трьох днів розробити календарний план розгляду 

законодавчих актів у частині децентралізації влади 

 

СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

Геннадій Зубко: Координаційну раду Центрального офісу підтримки реформ очолить людина з 

Європи 
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«Місцеве самоврядування відчуло, що йому дають можливість самому вирішувати, куди воно може 

спрямувати кошти. Ця матеріальна мотивація була підсилена активністю наших громадян. Військова 

агресія підштовхує людей бути активними. Якщо на місцевих виборах люди оберуть  не популістів, а 

ефективних керівників, вони побачать, якою стане Україна за2-3 роки» 

 

Децентралізація цивілізаційно відрізняє Україну від Росії - Президент 

"Децентралізація - наша цивілізаційна відмінність від Росії і наближає до європейської демократичної 

моделі, яка налічує сотні років", - заявив П.Порошенко у Twitter. 

Президент також зазначив, що на рівень громади віддається не лише повноваження та відповідальність, 

а й фінансовий ресурс. 

 

Микола Романюк: Основна мета децентралізації — самодостатність територіальних громад 

Перші зміни із передачі повноважень на місця уже дають позитивний ефект.  

Про вигоди та виклики, які несе реформа місцевого самоврядування, розмовляємо із міським 

головою обласного центру Волині Миколою Романюком. 

 

Європейська хвиля: наскільки за рік реформи бюджетної децентралізації збагатилися місцеві 

бюджети? 

«Європейська хвиля» спільний проект із активістами ініціативи «Сильніші разом», в якому говоримо про 

успіхи і затримки євроінтеграції, виконання Угоди про Асоціацію між Україною та  ЄС. Гість цього 

випуску  - Маркіян Желяк, Голова Київського офісу Фонду Міжнародної Солідарності, радник 

українського уряду із децентралізації дає оцінку реформі бюджетної децентралізації в Україні та 

ділиться здобутками Польщі, яка також свого часу пройшла цю реформу. 

 

 

ВІДЕО 

Луганська область - дві території 

Перспективи розвитку Донбасу 

Соціальна реклама: Спроможні громади - сильна держава 

Україні потрібна децентралізація - студентські дебати в Острозькій Академії 

Ярина Журба: без децентралізації ми втратимо державність 

 

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ  

У Черкаській ОДА пояснили, що таке децентралізація 

Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації 
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ЗАКОНОДАВСТВО  

Проект ЗУ «Про префектів» 

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

виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
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