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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   

Президент закликав новообраних міських голів активно використовувати можливості 

децентралізації 

Гройсман: Реформа з децентралізації – це ключ до успіху України, і конституційні зміни 

необхідні, аби цей процес став незворотнім  

В. Гройсман: у нас є всі шанси для успішного голосування щодо змін до Конституції в частині 

децентралізації  

У парламенті зареєстровано проект змін до Бюджетного кодексу України 

Парламентський Комітет з питань транспорту підтримав законопроект щодо передачі 

повноважень з тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного 

транспорту на місцевий рівень 

Проект DESPRO провів круглий стіл "Питне водопостачання в селах" 

Децентралізація та створення нових громад стали незворотніми - Геннадій Зубко 

Сформовано кістяк фахівців з реформування місцевого самоврядування 

Завершальний етап навчання за програмою дистанційного курсу "Реформування місцевого 

самоврядування та децентралізація влади" 

НОВИНИ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД   

Перша в Україні об’єднана громада пройшла державну реєстрацію 

Уряд затвердив перспективні плани формування територій громад Львівської та 

Кіровоградської областей 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/news/prezident-zaklikav-novoobranih-miskih-goliv-aktivno-vikorist-36276
http://www.president.gov.ua/news/prezident-zaklikav-novoobranih-miskih-goliv-aktivno-vikorist-36276
http://rada.gov.ua/news/Top-novyna/118493.html
http://rada.gov.ua/news/Top-novyna/118493.html
http://constitution.gov.ua/news/item/id/1124
http://constitution.gov.ua/news/item/id/1124
http://www.auc.org.ua/news/u-parlamenti-zareestrovano-proekt-zmin-do-byudzhetnogo-kodeksu-ukraini
http://www.auc.org.ua/news/parlamentskii-komitet-z-pitan-transportu-pidtrimav-zakonoproekt
http://www.auc.org.ua/news/parlamentskii-komitet-z-pitan-transportu-pidtrimav-zakonoproekt
http://www.auc.org.ua/news/parlamentskii-komitet-z-pitan-transportu-pidtrimav-zakonoproekt
http://www.auc.org.ua/news/parlamentskii-komitet-z-pitan-transportu-pidtrimav-zakonoproekt
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1604
http://www.minregion.gov.ua/news/decentralizaciya-ta-stvorennya-novih-gromad-stali-nezvorotnimi---gennadiy-zubko-971920/
http://www.zoda.gov.ua/news/29283/sformovano-kistyak-fahivtsiv-z-reformuvannya-mistsevogo-samovryaduvannya.html
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1607
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1607
http://www.minregion.gov.ua/news/persha-v-ukrayini-obednana-gromada-proyshla-derzhavnu-reestraciyu-139821/
http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-perspektivni-plani-formuvannya-teritoriy-gromad-lvivskoyi-ta-kirovogradskoyi-oblastey-181546/
http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-perspektivni-plani-formuvannya-teritoriy-gromad-lvivskoyi-ta-kirovogradskoyi-oblastey-181546/
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DESPRO разом з партнерами підтримує розвиток об’єднаних територіальних громад в 

Хмельницькій області 

Клесівська об’єднана територіальна громада вже провела першу сесію  

Сільські ради Іршавщини продовжують виявляти активність у створенні об’єднаних 

спроможних громад 

 

ВІДЕО 

Співробітництво-перший крок до об'єднання громад  

Децентралізація: чому це корисно? Відповідає Іван Лукеря 

Які кроки може зробити громада, аби включитися в процес децентралізації? Відповідає Іван 

Лукеря 

З якими труднощами найчастіше зіштовхується громада і як із ними боротися? Відповідає Іван 

Лукеря 

Що таке конституція? ( нове інфографічне відео) 

 
 

СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

Володимир Гройсман: "Якщо уряд думає, що, обдерши людей до нитки, можна уникнути 

дефолту, — то це велика помилка" 

 

Я прийшов сюди провести реформи. Навіть якщо це комусь не зовсім помітно. А децентралізація влади й 
реформа державної служби — головні інструменти для повного реформування системи держави і включення в 
неї абсолютно інших європейських цивілізованих механізмів. 
 

Територіальна консолідація громад змінить стереотипи мислення людей в організації свого 

життя у громадах 

Директор регіонального Офісу реформ Роман Слідзевський про стан і перспективи реформи з децентралізації 
влади на Житомирщині. 
 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://despro.org.ua/news/news/?bitrix_include_areas=N&ELEMENT_ID=1605
http://despro.org.ua/news/news/?bitrix_include_areas=N&ELEMENT_ID=1605
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/37993.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/12557.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/12557.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8-alKSMTBtY
https://www.youtube.com/watch?v=JS8zI5cIG2E
https://www.youtube.com/watch?v=y6Ydsm3dxME
https://www.youtube.com/watch?v=y6Ydsm3dxME
https://www.youtube.com/watch?v=ycwTF_bFJaI
https://www.youtube.com/watch?v=ycwTF_bFJaI
https://www.youtube.com/watch?v=qZ38qzNCZYc
https://www.youtube.com/user/ProstirUa
https://www.youtube.com/user/ProstirUa
http://gazeta.dt.ua/internal/volodimir-groysman-yakscho-uryad-dumaye-scho-obdershi-lyudey-do-nitki-mozhna-uniknuti-defoltu-to-ce-velika-pomilka-_.html
http://gazeta.dt.ua/internal/volodimir-groysman-yakscho-uryad-dumaye-scho-obdershi-lyudey-do-nitki-mozhna-uniknuti-defoltu-to-ce-velika-pomilka-_.html
http://reporter.zt.ua/news/18849
http://reporter.zt.ua/news/18849
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У такій країні, як Україна, децентралізація в глобальному сенсі стимулює економіку, і кожна 

громада може отримати від цього користь, - Даніель Попеску 

Редакція сайту «Децентралізація влади» пропонує читачам ексклюзивне бліц-інтерв’ю Даніеля Попеску, 
директора Центру експертизи реформ місцевого самоврядування Генерального директорату ІІ з питань 
демократії Ради Європи. 
 

Володимир Куренной: Процес децентралізації влади де-факто ще на старті 

Володимир Куренной в Адміністрації Президента очолює департамент місцевого самоврядування та 
децентралізації. 
 

Олег Лукша: «Реформа місцевого самоврядування і адміністративно-територіального устрою 

лише зараз набуде свого істинного змісту» 

Об’єднав чий процес повільно, але невідворотно шириться Закарпаттям  Як відомо, окрім 2 територіальних 
об’єднань, де 25 жовтня вибори відбулися по-новому, 8 потенційних громад ініціювали об’єднання, у 7 триває 
наступний етап – громадське обговорення, 5 територіальних об’єднань дали згоду на об’єднання, 2 очікують на 
експертну оцінку. Отож, до завдань, які Офіс реформ реалізує на теренах Закарпаття з травня, додалися нові. 
Говоримо із експертом Офісу, невпинним поборником реформ і в Україні, і в нашому краї Олегом Лукшою. 
 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної 

реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб 

Проект ЗУ «Про префектів» 

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансової 

забезпеченості надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування) 

Проект Закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

Проект Закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних 

послуг 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/754
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/754
http://www.rbc.ua/ukr/interview/glava-departamenta-mestnogo-samoupravleniya-1447062791.html
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/12562.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/12562.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/12562.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/12562.htm
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56482
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56482
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/4851/Prefectu.pdf
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/4851/Prefectu.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55401
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55401
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55404
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55405
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55405
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55406
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55406
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55406
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ  

Новий розділ на сайті «Децентралізація влади» - Об’єднання громад 

Обравши потрібний регіон, ви зможете знайти контакти регіонального офісу реформ та переглянути карту 
об'єднання громад  

Чого чекати від змін до Конституції в частині децентралізації? 

БУКЛЕТ для друку: Чого чекати від змін до Конституції в частині децентралізації?  

Щодо ліквідації (реорганізації) ОМС ОТГ 

Як провідники реформи можуть допомогти людям пройти крізь зміни? 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

Увага! Ток-шоу «Твоя влада» повертається в ефір 5 каналу. Дивіться сьогодні о 19.50 

Учасники програми обговорять подальші кроки новоутворених 159 громад, у яких пройшли перші місцеві 
вибори. Зокрема, важливі питання організації діяльності органів місцевого самоврядування (рад громад) та їх 
виконавчих органів, надання послуг жителям громад. 
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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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