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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   

Верховна Рада прийняла закон, який розширює повноваження органів місцевого 

самоврядування з надання адмінпослуг 

УАРОР рекомендує розглянути на сесіях районних та обласних рад питання підтримки змін до 

Конституції України в частині децентралізації 

Створено Парламентський офіс місцевого самоврядування, - документ 

Єврокомісія офіційно заявила про виділення майже EUR100 млн на фінансування 

децентралізації влади в Україні 

Завдяки децентралізації Дніпропетровська область ухвалила бюджет на 2016 рік до прийняття 

Державного бюджету 

У бюджеті-2016 передбачено 1,2 млрд гривень на підтримку інституційної спроможності 

громад 

НОВИНИ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД   

Після децентралізації волинським громадам можуть передати більше обов'язків із соцзахисту 

громадян 

В Донецкой области проходит XI Международный экономический форум «Открытый 

Донбасс» 

ІГОР ПАЛИЦЯ: "ЗА ДВА РОКИ МИ ПОВИННІ НАВЧИТИСЯ ПРАЦЮВАТИ БЕЗ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ" 

ВОЛОДИМИР ШАНДРА ПРОВІВ РОБОЧУ ЗУСТРІЧ З ОБ’ЄДНАНОЮ КАЛИТЯНСЬКОЮ ГРОМАДОЮ 

Для ДонОГА децентрализация – в приоритете 
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У Хмельницькому районі трьом територіальним громадам передали у власність заклади 

освіти та культури 

 

ВУСТАМИ ЕКСПЕРТІВ ТА ОЧІЛЬНИКІВ  

Гройсман: Система охорони здоров'я повинна бути напрацьована спільно з місцевим 

самоврядуванням 

«Хто говорить, що державний нагляд не потрібний - ллє воду на млин сепаратизму», - Анатолій 

Ткачук про необхідність створення інституту префектів 

Цього року Україна відкрила реальні можливості для розбудови місцевого самоврядування, – 

В’ячеслав Негода (+відео) 

Володимир Гройсман: Асоціації органів місцевої влади мають бути двигунами децентралізації 

в Україні (+відео)  

Префект зможе подолати «кумівство» при призначенні на посади в органах місцевого 

самоврядування, - Анатолій Ткачук 

Зміни до Конституції у частині децентралізації унеможливлять узурпацію влади, - Володимир 

Гройсман 

Геннадій Зубко: 2016 рік стане проривним для децентралізації 

Конституційна реформа важлива для майбутнього України в Європі, - Джозеф Байден (+відео) 

Децентралізація – це практичне здійснення цивілізаційного вибору. Зміни до Конституції у 

цьому питанні потрібні для дерадянізації України, – експерт (+відео) 

Геннадій Зубко: Децентралізація – єдиний спосіб для України бути успішною 

Маєте пришвидшити реформи, аби не втратити довіру людей, – німецький експерт 

Головатий: Децентралізація в Україні – це своєрідна відповідь Путіну 
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СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

“Децентралізація влади – індикатор розвитку держави”, - Степан Кубів 

Представник Президента у Верховній Раді Степан Кубів вважає децентралізацію влади пріоритетним завданням 
українського суспільства, що назавжди ліквідує централізовану корумповану систему управління країною. Про це 
він розповів в інтерв'ю "Щоденному Львову". 
 

Адміністративні послуги: крізь «єдине вікно» – до європейських стандартів 

У Вінниці пройшли дводенні виїзні слухання Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самоврядування, на яких обговорювалася практика реалізації Закону України 
«Про адміністративні послуги» 
 

«Наша мета: надати якісні послуги кожному», — Артур Шевцов 

Голова Жовтневої сільської об’єднаної територіальної громади, переконаний: новий статус надає громаді багато 
можливостей 

 

ВІДЕО 

Первая объединенная община Днепропетровской области утвердила устав (сюжет 34)  

«Децентралізація»: зміни та перспективи об’єднаних територіальних громад Волині 
 

 

 

 

ІНФОГРАФІКА 

Префект. Хто він для місцевого самоврядування? (Інфографіка) 

8 причин оновити Конституцію заради децентралізації 

Як створити інспекцію держархбудконтролю у вашому місті 

Децентралізація повноважень з надання медичних послуг 
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ЗАКОНОДАВСТВО  

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

розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 

адміністративних послуг 
→ Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" щодо забезпечення державної підтримки добровільного 

об'єднання територіальних громад 

→ Проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (щодо поіменних голосувань) 

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

державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб 

→ Проект Закону про внесення змін до Розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

земель державної та комунальної власності" щодо розмежування земель на територіях 

об'єднаних територіальних громад 

→ Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей 

формування та виконання бюджетів об'єднаних територіальних громад 

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

та громадських формувань 

→ Проект ЗУ «Про префектів» (станом на 16.11)  

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ  

Презентація В.А.Негоди «Рік реформ» 

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

Підсумки засідання парламентського Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування 
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ОГОЛОШЕННЯ  

Мінрегіон запрошує об’єднані громади взяти участь у конкурсі зі створення Центрів надання 

адміністративних послуг 

ФОРУМ "25 РОКІВ МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННЮ В УКРАЇНІ: ЧАС ДЛЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ" 

АНОНС: Як забезпечити місцеве самоврядування експертно-консультаційною підтримкою в 

часи реформ? – Мережа фахівців РЕГІОНЕТ може дати відповідь! 
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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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