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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   

Польща підтримає Україну на шляху європейських реформ – підсумки зустрічі президентів 

Уряд готовий виділяти на регіональний розвиток вдвічі більше грошей, але лише під якісні 

проекти, - В’ячеслав Негода 

ЄС схвалив програму підтримки децентралізації в Україні на суму 97 млн євро 

Президент затвердив закони щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації 

Коліушко: Якщо ВР не проголосує за закон про зміни до Конституції, децентралізація 

відбуватиметься хаотично 

Президент затвердив закони щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації 

Проект Держбюджету на 2016 рік передбачає прямі міжбюджетні відносини для 159 

об’єднаних громад 

У Києві пройшов Форум «25 років місцевому самоврядуванню в Україні: Час для 

децентралізації» 

В Україні працює всеукраїнська спільнота фахівців з розвитку територій та громад "Регіонет", 

що вже налічує 240 послуг для представників місцевого самоврядування 

Проект DESPRO продовжує навчати та консультувати партнерів у процесі впровадження 

реформ. Семінар для голів об’єднаних територіальних громад зібрав представників 

партнерських регіонів 

Прийняти в цілому проект Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)» пропонує парламентський Комітет з питань правової політики та 

правосуддя 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/news/polsha-pidtrimaye-ukrayinu-na-shlyahu-yevropejskih-reform-pi-36494
http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-gotoviy-vidilyati-na-regionalniy-rozvitok-vdvichi-bilshe-groshey-ale-lishe-pid-yakisni-proekti---vyacheslav-negoda-626158/
http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-gotoviy-vidilyati-na-regionalniy-rozvitok-vdvichi-bilshe-groshey-ale-lishe-pid-yakisni-proekti---vyacheslav-negoda-626158/
http://www.unn.com.ua/uk/news/1530176-yes-skhvaliv-programu-pidtrimki-detsentralizatsiyi-v-ukrayini-na-sumu-97-mln-yevro
http://www.president.gov.ua/news/prezident-zatverdiv-zakoni-shodo-decentralizaciyi-povnovazhe-36472
http://vlada.io/uk/vlada_news/ekspert-yakshho-vr-ne-progolosuye-za-zakon-pro-zmini-do-konstitutsiyi-detsentralizatsiya-vidbuvatimetsya-haotichno/
http://vlada.io/uk/vlada_news/ekspert-yakshho-vr-ne-progolosuye-za-zakon-pro-zmini-do-konstitutsiyi-detsentralizatsiya-vidbuvatimetsya-haotichno/
http://www.president.gov.ua/news/prezident-zatverdiv-zakoni-shodo-decentralizaciyi-povnovazhe-36472
http://auc.org.ua/news/proekt-derzhbyudzhetu-na-2016-rik-peredbachae-pryami-mizhbyudzhetni-vidnosini-dlya-159-ob%E2%80%99ednan
http://auc.org.ua/news/proekt-derzhbyudzhetu-na-2016-rik-peredbachae-pryami-mizhbyudzhetni-vidnosini-dlya-159-ob%E2%80%99ednan
http://despro.org.ua/news/news/?bitrix_include_areas=Y&ELEMENT_ID=1609&clear_cache=Y
http://despro.org.ua/news/news/?bitrix_include_areas=Y&ELEMENT_ID=1609&clear_cache=Y
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/1930508-poslugi-z-pershih-ruk-u-regionet-vje-240-pozitsiy.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/1930508-poslugi-z-pershih-ruk-u-regionet-vje-240-pozitsiy.html
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1612
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1612
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1612
http://www.auc.org.ua/news/priinyati-v-tsilomu-proekt-zakonu-%C2%ABpro-vnesennya-zmin-do-konstitutsii-ukraini-shchodo-detsentra
http://www.auc.org.ua/news/priinyati-v-tsilomu-proekt-zakonu-%C2%ABpro-vnesennya-zmin-do-konstitutsii-ukraini-shchodo-detsentra
http://www.auc.org.ua/news/priinyati-v-tsilomu-proekt-zakonu-%C2%ABpro-vnesennya-zmin-do-konstitutsii-ukraini-shchodo-detsentra
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НОВИНИ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД   

Перша в Україні територіальна громада за новим законодавством зареєстрована на 

Львівщині 

Громады заинтересованы в объединении, - Вилинский 

Представники 159 об’єднаних територіальних громад визначили маршрутну карту майбутньої 

роботи 

П’ять об’єднаних територіальних громад Волині розпочинають господарювати (ФОТО) 

Уряд затвердив перспективний план формування територій громад Тернопільської області 

Офіс реформ у Дніпропетровській олбасті продовжує комунікаціїйну кампанію щодо 

стратегії розвитку об'єднаних териттріальних громад Дніпропетровщини.   

Децентралізація: громадянам – свобода, громадам – відповідальність 

Територіальні громади Львівщини отримають кошти на медицину і освіту 

Радивилівська громада в очікуванні нових виборів 

Об’єднані громади Тернопільщини вже можуть формувати свої бюджети – нарешті обласна 

рада схвалила Перспективний план 

У січні 2016 року об’єднані громади Рівненщини отримуватимуть зарплатню вже з власного 

бюджету. 

До плану об'єднання громад Львівщини уряд додав ще три нові громади 

Європейський пріоритет для об’єднаних українських громад 

Територіальні муки. Як живуть нові об’єднані територіальні громади Франківщини 

Запорізький Офіс реформ сприяє участі новостворених громад у проектах міжнародної 

співпраці 

В Краматорске громады учили составлять бюджет 

Об’єднання в Оваднівській громаді: що, як і коли 

На Волині для об'єднаної територіальної громади відкриють сучасну школу 

 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://novyny.lviv.ua/polityka/persha-v-ukrajini-terytorialna-hromada-za-novym-zakonodavstvom-zarejestrovana-na-lvivschyni.html
http://novyny.lviv.ua/polityka/persha-v-ukrajini-terytorialna-hromada-za-novym-zakonodavstvom-zarejestrovana-na-lvivschyni.html
http://akmc.in.ua/index.php/ru/2410-gromady-zainteresovany-v-ob-edinenii-vilinskij
http://akmc.in.ua/index.php/ru/2410-gromady-zainteresovany-v-ob-edinenii-vilinskij
http://www.minregion.gov.ua/news/predstavniki-159-obednanih-teritorialnih-gromad-viznachili-marshrutnu-kartu-maybutnoyi-roboti-478757/
http://www.minregion.gov.ua/news/predstavniki-159-obednanih-teritorialnih-gromad-viznachili-marshrutnu-kartu-maybutnoyi-roboti-478757/
http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/86027/
http://www.minregion.gov.ua/news/u-ternopilskiy-oblasti-bude-stvoreno-26-obednanih-teritorialnih-gromad-705587/
https://www.facebook.com/ofisereformdp/posts/192776124398263:0
https://www.facebook.com/ofisereformdp/posts/192776124398263:0
http://chask.net/?p=44847
http://galinfo.com.ua/news/terytorialni_gromady_lvivshchyny_otrymayut_koshty_na_medytsynu_i_osvitu_214021.html
http://rtb.rv.ua/company/tele/news/2015/12/10/radivilivska-gromada-v-ochikuvanni-novih-viboriv/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1106
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1106
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/38583.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/38583.htm
http://varianty.lviv.ua/31162-do-planu-obiednannia-hromad-lvivshchyny-uriad-dodav-shche-try-novi-hromady
http://www.galychyna.if.ua/publication/society/jevropeiskii-prioritet/
http://report.if.ua/gazeta/socium/terytorialni-muky-yak-zhyvut-novi-obyednani-terytorialni-gromady-frankivshchyny/
http://www.zoda.gov.ua/news/29655/zaporizkiy-ofis-reform-spriyaje-uchasti-novostvorenih-gromad-u-proektah-mizhnarodnoji-spivpratsi.html
http://www.zoda.gov.ua/news/29655/zaporizkiy-ofis-reform-spriyaje-uchasti-novostvorenih-gromad-u-proektah-mizhnarodnoji-spivpratsi.html
http://akmc.in.ua/index.php/ru/2424-v-kramatorske-gromady-uchili-sostavlyat-byudzhet
http://akmc.in.ua/index.php/ru/2424-v-kramatorske-gromady-uchili-sostavlyat-byudzhet
http://p-p.com.ua/articles/80597
http://p-p.com.ua/articles/80613
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У Тячеві сесія міськради проголосувала за впровадження децентралізації та призначила перші 

вибори сільських старост 

Об’єднання 10-ти територіальних громад на Прикарпатті не відповідає законодавчим вимогам 

Замість одного мільйону – сім: першопрохідці в південних селах рахують доходи 

Про добровільну пожежну дружину і не лише 
 

 

ВІДЕО 

Сільський голова з Полтавської області "рве залу" 

8 причин змінити Конституцію заради децентралізації  

Коліушко про сценарії розвитку подій в процесі реформ 
 

 

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 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

→ Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) 
→ Проект Закону про Державний бюджет України на 2016 рік 

→ Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо узгодження 

норм Бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства) 

→ Проект Закону про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання 

економічної діяльності в Україні 

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

 

 

 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://zakarpattya.net.ua/News/149073-U-Tiachevi-sesiia-miskrady-proholosuvala-za-vprovadzhennia-detsentralizatsii-ta-pryznachyla-pershi-vybory-silskykh-starost
http://zakarpattya.net.ua/News/149073-U-Tiachevi-sesiia-miskrady-proholosuvala-za-vprovadzhennia-detsentralizatsii-ta-pryznachyla-pershi-vybory-silskykh-starost
http://www.vezha.org/ob-yednannya-10-ty-terytorialnyh-gromad-na-prykarpatti-ne-vidpovidaye-zakonodavchym-vymogam/
http://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/68934-zamist-odnogo-milionu-sim-pershoprohidci-v-pivdennih-selah-rahuyut-dohodi.html
http://siver.com.ua/news/pro_dobrovilnu_pozhezhnu_druzhinu_i_ne_lishe/2015-12-12-17909
https://www.youtube.com/user/ProstirUa
https://www.youtube.com/user/ProstirUa
https://www.youtube.com/watch?v=FmI80_jyf20
https://www.youtube.com/watch?v=riMeKMvrM6g
https://www.youtube.com/watch?v=7if61uOHmw8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/tv34dnepr
https://www.youtube.com/user/tv34dnepr
https://www.youtube.com/user/VGroysman
https://www.youtube.com/user/VGroysman
http://www.minregion.gov.ua/news/prefekt--hto-vin-dlya-miscevogo-samovryaduvannya-infografika-278889/
http://decentralization.gov.ua/infographics/item/id/27
http://decentralization.gov.ua/infographics/item/id/25
http://decentralization.gov.ua/infographics/item/id/24
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56449
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57387
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57387
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57388
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57388
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/5026/ProektZUproPrefectiv.pdf
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/5026/ProektZUproPrefectiv.pdf
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СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

«Реформа державної служби — це початок смерті корупції»: експерт РПР 

Нових чиновників обиратимуть лише на конкурсній основі, згідно з запропонованим законом про державну 
службу 
 

РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА СУДОВА РЕФОРМА: СЛОВО ЗА ПАРЛАМЕНТОМ 

Що саме зміниться, після затвердження Парламентом конституційних змін в частині децентралізації? 
 

Децентралізація на Київщині: громадянам – свобода, громадам – відповідальність 

Перехід населених пунктів Київщини на реформаторські рейки набуває дедалі більшого розмаху. Нещодавно 
Кабінет Міністрів затвердив перспективний план формування територій громад Київської області. Найближчим 
часом у регіоні отримають «права громадянства» 29 громад. Що показує перший досвід? 
 

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ УРЯДУ ЩОДО ДЕРЖБЮДЖЕТУ-2016 НІВЕЛЮЮТЬ ЗДОБУТКИ 

ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

На думку Асоціації, децентралізаційна реформа 2015 року мала зовсім іншу філософію. Її мета - дати можливість 
громадам заробляти самостійно, з податків, що збираються на власній території, а не чекати на фінансування з 
центру. Її завдання сформувати фінансово спроможні громади, органи місцевого самоврядування яких будуть 
відповідальні та підзвітні населенню за планування та використання бюджетних ресурсів. 
 

«Щоб зменшити політичний вплив на префектів, їх будуть призначати із спеціального резерву », 

— В. Куйбіда 

 «Префекти не можуть належати до будь-якої політичної партії. Їхня єдина політика — це політика держави. Вони 
стоять на сторожі державних інтересів. Пропонується призначати їх терміном на три роки. Після закінчення цього 
терміну відбувається ротація: переведеня в інший район чи область. Відмова пройти ротацію є підставою для 
звільнення та виключення з кадрового резерву», — пояснює він. 

 

 

 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/reforma-derzhavnoyi-sluzhby-ce-pochatok-smerti-korupciyi-ekspert-rpr
http://www.rpr.org.ua/ua/news/2015-12/0/439
http://visnik-press.com.ua/?p=46539
http://www.auc.org.ua/news/zakonodavchi-initsiativi-uryadu-shchodo-derzhbyudzhetu-2016-nivelyuyut-zdobutki-finansovoi-dets
http://www.auc.org.ua/news/zakonodavchi-initsiativi-uryadu-shchodo-derzhbyudzhetu-2016-nivelyuyut-zdobutki-finansovoi-dets
http://hromadskeradio.org/terytoriya/shchob-zmenshyty-politychnyy-vplyv-na-prefektiv-yih-budut-pryznachaty-iz-specialnogo-rezervu-v-kuybida
http://hromadskeradio.org/terytoriya/shchob-zmenshyty-politychnyy-vplyv-na-prefektiv-yih-budut-pryznachaty-iz-specialnogo-rezervu-v-kuybida
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ  

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД «Алгоритм основних дій з реорганізації органів 

місцевого самоврядування» 

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  

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ УРЯДУ ЩОДО ДЕРЖБЮДЖЕТУ-2016 НІВЕЛЮЮТЬ ЗДОБУТКИ 

ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ  

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

адміністративних послуг 

Засідання круглого столу «Об’єднання територіальних громад. Роль громадських організацій 

в даному процесі» 

18 грудня 2015 року об 11.00 у м. Краматорську (пл. Леніна, буд. 2, кімната № 215) відбудеться засідання круглого 
столу «Об’єднання територіальних  громад. Роль громадських організацій в даному процесі» за ініціативи 
департаменту з питань внутрішньої політики облдержадміністрації. 
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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 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://auc.org.ua/sites/default/files/mod4web_0.pdf
http://auc.org.ua/sites/default/files/mod4web_0.pdf
http://auc.org.ua/sites/default/files/mod4web_0.pdf
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1006
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Konst%20A5_Print-2.pdf
http://www.auc.org.ua/news/pidsumki-zasidannya-parlamentskogo-komitetu-z-pitan-derzhavnogo-budivnitstva-regionalnoi-poli-6
http://www.auc.org.ua/news/pidsumki-zasidannya-parlamentskogo-komitetu-z-pitan-derzhavnogo-budivnitstva-regionalnoi-poli-6
http://www.auc.org.ua/news/zakonodavchi-initsiativi-uryadu-shchodo-derzhbyudzhetu-2016-nivelyuyut-zdobutki-finansovoi-dets
http://www.auc.org.ua/news/zakonodavchi-initsiativi-uryadu-shchodo-derzhbyudzhetu-2016-nivelyuyut-zdobutki-finansovoi-dets
https://www.youtube.com/user/stebelce
https://www.youtube.com/user/stebelce
http://minregion.gov.ua/news/minregion-zaproshue-obednani-gromadi-vzyati-uchast-u-konkursi-zi-stvorennya-centriv-nadannya-administrativnih-poslug-51845/
http://minregion.gov.ua/news/minregion-zaproshue-obednani-gromadi-vzyati-uchast-u-konkursi-zi-stvorennya-centriv-nadannya-administrativnih-poslug-51845/
http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=02.03.15&iface=Public&cmd=view&args=id:33266
http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=02.03.15&iface=Public&cmd=view&args=id:33266
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua

