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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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НОВИНИ 

Головне 

Президент підписав Закон щодо поіменних голосувань у місцевих радах 

Гройсман підписав закон про держслужбу 

АМУ просить прискорити розгляд законопроекту щодо фінансування підготовки та 

проведення перших виборів старост  

Мінрегіон започаткував рейтинг соціально-економічного розвитку регіонів 

Реформа місцевого самоврядування назріла давно. Сьогодні є великий шанс, що система 

нарешті запрацює, – Василь Куйбіда 

Зміни до КОНСТИТУЦІЇ 

Якщо особливості місцевого самоврядування дадуть можливість реінтегрувати Донбас, то 

чому цього не може бути в Конституції України? – Володимир Гройсман 

Посол Франції: конституційна реформа пов'яже Україну з Європою 

Держбюджет  

В. Гройсман: У проекті державного бюджету на 2016 рік вдалося відстояти бюджетну 

децентралізацію та спрощену систему оподаткування малого та середнього бізнесу 

Офіси реформ б’ють на сполох та просять доопрацювати бюджетні законопроекти 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1238
http://ua.interfax.com.ua/news/political/312321.html
http://www.auc.org.ua/news/amu-prosit-priskoriti-rozglyad-zakonoproektu-shchodo-finansuvannya-pidgotovki-ta-provedennya-pe
http://www.auc.org.ua/news/amu-prosit-priskoriti-rozglyad-zakonoproektu-shchodo-finansuvannya-pidgotovki-ta-provedennya-pe
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1201
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1173
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1173
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1198
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1198
http://ukr.lb.ua/news/2015/12/18/323895_posol_frantsii_konstitutsiyna.html?print
http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/121945.html
http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/121945.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1203
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Комітет ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування підтримав децентралізацію у держбюджеті 2016 

Мінрегіон: Регіони повинні активніше працювати над освоєнням субвенцій з держбюджету 

ДФРР 

ДФРР в дії – реалізація реальних проектів за реальні кошти доступна спроможному місцевому 

самоврядуванню  

Мінрегіон пропонує скоротити терміни погодження інвестпроектів за кошти ДФРР до 20 днів 

Виділення коштів на проекти регіонального розвитку відбуватиметься простіше і швидше 

Об’єднання громад 

В Раді зареєстровані законопроекти щодо стимулювання подальшого процесу добровільного 

об'єднання територіальних громад   

Об’єднаним громадам важливо мати хоча б невеликі, але швидкі перемоги, - В’ячеслав 

Негода 

Чого чекати Сумщині від об’єднання громад? 

Клесівська об’єднана громада одна із перших на Рівненщині, яка активно долучилася до 

впровадження нової територіальної реформи (ВІДЕО) 

Бюджети об’єднаних громад Львівщини: виживуть, але розвиток під питанням 

Руслан Панасюк: Прикарпаття отримало найвищий відсоток ефективності щодо об’єднання 

громад 

Львівщина має самостійно вирішити, скільки необхідно створити територіальних громад, - 

голова ОДА  

Міжнародна допомога  

ЄС в 2016 році надасть Україні грант на понад 200 млн євро на децентралізацію, допомогу 

бізнесу та реформу держслужби – Томбінський 

Асоціація міст України розпочинає реалізацію проекту ПУЛЬС 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1230
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1230
http://new.minregion.gov.ua/press/news/regioni-povinni-aktivnishe-pratsyuvati-nad-osvoyennyam-subventsiy-z-derzhbyudzhetu/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1199
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1199
http://ua.interfax.com.ua/news/general/313074.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1223
https://buhgalter.com.ua/news/diyalnist-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya/v-radi-zareyestrovani-zakonoproekti-shchodo-stimulyuvannya-podalshogo/
https://buhgalter.com.ua/news/diyalnist-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya/v-radi-zareyestrovani-zakonoproekti-shchodo-stimulyuvannya-podalshogo/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1174
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1174
http://regionews.sumy.ua/node/61297
http://sfera-tv.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=38836
http://sfera-tv.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=38836
http://dialog.lviv.ua/byudzhety-objednanyh-hromad-vyzhyvut-ale-rozvytok-pid-pytannyam/
http://www.if.gov.ua/news/ruslan-panasyuk-realizovuyuchi-reformu-decentralizaciyi-prikarpattya-otrimalo-najvishij-vidsotok-efektivnosti-shodo-ob-yednannya-gromad
http://www.if.gov.ua/news/ruslan-panasyuk-realizovuyuchi-reformu-decentralizaciyi-prikarpattya-otrimalo-najvishij-vidsotok-efektivnosti-shodo-ob-yednannya-gromad
http://www.loda.gov.ua/news?id=19613
http://www.loda.gov.ua/news?id=19613
http://ua.interfax.com.ua/news/general/312039.html
http://ua.interfax.com.ua/news/general/312039.html
http://auc.org.ua/news/asotsiatsiya-mist-ukraini-rozpochinae-realizatsiyu-proektu-puls
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На Вінниччині завдяки DESPRO збудовано ще один водогін 

Просвіта  

Відбуваються експертні консультації для об’єднаних громад Тернопільської області 

Проект DESPRO продовжує навчати та консультувати партнерів у процесі впровадження 

реформ. Семінар для голів об’єднаних територіальних громад  

Очима дітей: Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» (відео) 

Молодь Сум пройшла школу децентралізації 

В Краматорске желающие узнать о децентрализации не поместились в сессионный зал 

Краматорские школьники узнали о децентрализации 

Німецький досвід децентралізації на Житомирщині 

На Волині триває інформаційна кампанія 

Дві групи провідних експертів працюють в громадах Хмельниччини та Тернопільщини 

СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

Фіскальна децентралізація по-європейськи – як вибудувати діалог між центральною та 

місцевою владою 

Об'єктивна реальність міжбюджетних відносин сьогодні – це різке зменшення можливостей центрального бюджету 
фінансувати будь-що. Якими можуть бути варіанти виходу з цієї ситуації в партнерському діалозі між рівнями влади? (Юрий 
ДЖИГИР) 

 

Яким бути українському префекту (Ганущак)  
Поточні політичні суперечки непомітно відвернули увагу суспільства від глобального виклику — конституційних змін  

Блог Юрія Ганущака: Схема територіальної організації влади, запропонована в змінах до 

Конституції, відповідає системі влад з відповідними балансами  

Єврочиновник Беренд де Гроот: Місцева влада не звикла працювати без відмашки згори 

Керівник програм співпраці Представництва ЄС в Україні Беренд де Гроот разом з українськими чиновниками з Мінрегіону 
та експертами їздить по країні, переконуючи голів ОДА, міськдержадміністрацій, рай- і сільрад у тому, що 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.despro.org.ua/news/news/?bitrix_include_areas=N&ELEMENT_ID=1613
http://uaror.org.ua/?p=11660
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1612
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1612
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1185
http://www.sumy.ua/index.php?newsid=47018
http://www.6264.com.ua/news/1064522
http://akmc.in.ua/index.php/ru/2462-kramatorskie-shkolniki-uznali-o-detsentralizatsii
http://akmc.in.ua/index.php/ru/2462-kramatorskie-shkolniki-uznali-o-detsentralizatsii
http://oda.zt.gov.ua/nimeczkij-dosvid-deczentralizaczii-na-zhitomirshhini.-foto.html
http://voladm.gov.ua/decentralizaciya-na-volini-trivaye-informacijna-kampaniya/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1239
http://dt.ua/columnists/fiskalna-decentralizaciya-po-yevropeyski-ce-ne-bitva-v-lobovu-na-slabo-194741_.html
http://dt.ua/columnists/fiskalna-decentralizaciya-po-yevropeyski-ce-ne-bitva-v-lobovu-na-slabo-194741_.html
http://gazeta.dt.ua/internal/yakim-buti-ukrayinskomu-prefektu-_.html
http://blogs.lb.ua/yuriy_ganyschak
http://blogs.lb.ua/yuriy_ganyschak/323772_shema_teritorialnoi_organizatsii.html
http://blogs.lb.ua/yuriy_ganyschak/323772_shema_teritorialnoi_organizatsii.html
http://www.rbc.ua/ukr/interview/evrochinovnik-berend-de-groot-mestnaya-vlast-1450690172.html
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в децентралізації немає нічого поганого, приводячи в приклад успішний досвід країн ЄС. Про проблеми "української 
перебудови", про те, як місцева влада пише проекти з розвитку, про опір громадськості Беренд де Гроот розповів в інтерв'ю 
РБК-Україна. 
 

Не керувати, а наглядати: як префекти замінять рай– і облдержадміністрації 

На розгляді Верховної Ради перебуває законопроект № 2217а "Про внесення змін до Конституції (щодо децентралізації)", 
який містить дві статті, що визначають правовий статус та повноваження майбутніх префектів. У разі прийняття цих змін 
парламентом їх детально буде прописано в окремому законі. Проте вже зараз зрозуміло, яку роль префектам хочуть відвести 
українські законодавці та чим ця роль відрізнятиметься від того, що роблять подібні посадові особи у сусідній Польщі та у 
Франції, де цей інститут з’явився вперше у світі. 

 

«За рахунок бюджетної децентралізації державний бюджет зріc на 40%», — Мирослав Пітцик 

Виконавчий директор Асоціації міст України переконаний: децентралізація перевертає стиль мислення 
 
  

Демократія «в трусах», або Керуй місцевою владою, не виходячи з дому 

Черкаські громадські діячі розробили унікальний метод впливу на місцеву владу через Інтернет. Завдяки розробці 
спеціальної системи електронного врядування кожен громадсько-активний черкасець зможе подати власні зауваження до 
проектів рішень місцевої влади ще на стадії їхньої розробки. Представники Фундації «Паритет» стверджують: аналогів 
системі немає, розробляли інформаційне забезпечення черкаські програмісти, а фінансово допомогли проекту партнери з 
Норвегії. Система онлайн-«редагування» проектів рішень «Дієва громада» вже цілком готова до використання, а для її 
активізації на офіційному порталі Черкаської міської ради необхідна лише політична воля мера міста. 
 

Что украинцы искали в Google: самые популярные запросы 2015 года 

У РУБРИЦІ ЗАПИТАНЬ «ЩО ЦЕ?» ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ НА ШОСТОМУ МІСЦІ!  

 

Бюджет раздора: Срывает ли Минфин децентрализацию Украины 

Разговоры о недофинансировании Минфином местных бюджетов отвлекает внимание от настоящих препятствий для 
децентрализации. Статья Катерины Майнзюк 

 

16 принципів сталого розвитку громади 

Сприяння розвитку громади – справа не з легких. Багато зі сказаного та зробленого в ім’я розвитку було марним або навіть 
шкідливим. Головною причиною цього є нехтування закономірностями та правилами об’єктивної реальності. Як і в геометрії, 
в основу теорії розвитку покладені фундаментальні усталені поняття, а тому знання принципів, яким повинні 
підпорядковуватися наші дії, – першочергове завдання. 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.rbc.ua/rus/tag/detsentralizatsiya_26032015
http://www.pravda.com.ua/articles/2015/12/16/7092462/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
http://hromadskeradio.org/terytoriya/za-rahunok-byudzhetnoyi-decentralizaciyi-derzhavnyy-byudzhet-zric-na-40-myroslav-pitcyk
http://hromadskeradio.org/team/iryna-solomko
http://hromadskeradio.org/team/iryna-solomko
http://novadoba.com.ua/24238-demokratiya-v-trusakh-abo-keruy-miscevoyu-vladoyu-ne-vykhodyachy-z-domu.htmlhttp:/novadoba.com.ua/24238-demokratiya-v-trusakh-abo-keruy-miscevoyu-vladoyu-ne-vykhodyachy-z-domu.html
http://novadoba.com.ua/24238-demokratiya-v-trusakh-abo-keruy-miscevoyu-vladoyu-ne-vykhodyachy-z-domu.htmlhttp:/novadoba.com.ua/24238-demokratiya-v-trusakh-abo-keruy-miscevoyu-vladoyu-ne-vykhodyachy-z-domu.html
http://ain.ua/2015/12/15/622104
http://finance.liga.net/economics/2015/12/22/articles/46299.htm
http://www.gurt.org.ua/articles/30364/
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ВІДЕО 

РАДА: пілот програми «Децентралізація. Влада. Громади» від18.12.15. Володимир Гройсман 

Програма «Децентралізація. Влада. Громади» організована та виходить за підтримки Швейцарсько-українського проекту 
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO. 

Ткачук про Бюджети в об'єднаних громадах 2016 

Бюджети в об'єднаних територіальних громадах будуть прийматись вперше на новій територіальній та організаційній основі. 
На що слід звернути увагу та куди можна звернутись по допомогу. 

Ток-шоу Ми 21.12.2015 Децентралізація: рік по тому 

Про проект DESPRO на 29 хвилині 55 секунді  

Ігор Уманський, Перший заступник міністра фінансів України, 17.12.2015 - Твоя влада 

 8 причин змінити Конституцію заради децентралізації  

Брифінг Геннадія Зубка від 22.12.15 «Державний фонд регіонального розвитку: як держава 

може підвищити ефективність використання бюджетних коштів» 

 

Спікери Форуму 25 років місцевому самоврядуванню: Час децентралізації  

Виступ В.Негоди з нагоди 25 років місцевого самоврядування 

Анатолій Ткачук про децентралізацію та зміни у податковий кодекс 

Коліушко про сценарії розвитку подій в процесі реформ 

Сільський голова з Полтавської області "рве залу"  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ  

Новий сайт Мінрегіону  

 Сайт Державного Фонду Регіонального Розвитку   

Можливості для розвитку проектної діяльності НУО, молодіжних організацій та сільських громад 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=7ZI_Xe8Zg1I
https://www.youtube.com/watch?v=HRsDT4PsOkU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HRsDT4PsOkU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t_CBIUDHb4c
https://www.youtube.com/watch?v=MyVU9nJJyJM
https://www.youtube.com/watch?v=MyVU9nJJyJM
https://www.youtube.com/watch?v=riMeKMvrM6g
http://new.minregion.gov.ua/uncategorized/brifing-vitse-prem-yer-ministra-ukrayini-gennadiya-zubka/
http://new.minregion.gov.ua/uncategorized/brifing-vitse-prem-yer-ministra-ukrayini-gennadiya-zubka/
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1609
https://www.youtube.com/watch?v=IeIZNhjMH6o
https://www.youtube.com/watch?v=_wgKRX7O-5M
https://www.youtube.com/watch?v=7if61uOHmw8
https://www.youtube.com/watch?v=FmI80_jyf20
http://www.minregion.gov.ua/
http://dfrr.minregion.gov.ua/
http://gurt.org.ua/news/grants/30270/
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Онлайн-курси: шлях до сталого розвитку через освіту (ОГЛЯД) 

ЗАКОНОДАВСТВО 

→ Законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей 

державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб» ( №3106)  

готується до другого читання 

→ 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)  

 

ОГОЛОШЕННЯ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД “ВІДРОДЖЕННЯ” (МФВ) ОГОЛОШУЄ КОНКУРС «СТРАТЕГІЧНІ ПЛАНИ ДЛЯ 

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД» 

На Львівщині розпочався конкурс інвестиційних проектів регіонального розвитку 
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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://gurt.org.ua/news/recent/30320/
http://www.auc.org.ua/news/zakonoproekt-%E2%84%963106-gotuetsya-do-drugogo-chitannya
http://www.auc.org.ua/news/zakonoproekt-%E2%84%963106-gotuetsya-do-drugogo-chitannya
http://www.auc.org.ua/news/zakonoproekt-%E2%84%963106-gotuetsya-do-drugogo-chitannya
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
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_strategichni_plani_dlya_obednanikh_teritorialnikh_gromad/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_strategichni_plani_dlya_obednanikh_teritorialnikh_gromad/
http://www.loda.gov.ua/news?id=19587#.VnlP8stnAxo.facebook
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua

