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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   

Володимир Гройсман назвав основні завдання щодо децентралізації на 2016 рік 

Парламентський комітет підтримує законопроект щодо формування структури та штату 

органів місцевого самоврядування 

Експерти запропонували шлях вирішення питань управління навчальними закладами в 

об’єднаних громадах 

Набрав чинності закон щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого 

самоврядування як юридичних осіб 

Готується законопроект, який унеможливить створення об’єднаних громад, що не відповідають 

Перспективному плану, - експерт 

Експерти підготували для керівників об’єднаних громад матрицю для підготовки стратегії 

розвитку громади 

У 2016 році посилення місцевих бюджетів стане ще більш відчутним, - Володимир Гройсман 

НОВИНИ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД   

Завдяки децентралізації на Тернопільщині добудували школу 

Об’єднані громади змагаються у конкурсі зі створення ЦНАПів. 28 громад пройшли до ІІ туру 

Перша “децентралізована” громада Запоріжжя отримала офіційний статус 

Об’єднаним громадам відкриють казначейські рахунки 

Смолигівська об’єднана територіальна громада делегувала виконання повноважень з 

надання послуг з первинної медико-санітарної допомоги Луцькому центру ПМСД 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1364
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1325
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1325
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1363
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1363
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1347
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1347
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1338
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1338
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1323
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1323
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1322
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1339
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/news-decentralization/ob-yednani-gromadi-zmagayutsya-u-konkursi-zi-stvorennya-tsnapiv-28-gromad-proyshli-do-ii-turu/
http://zp.depo.ua/ukr/zp/persha-detsentralizovana-gromada-zaporizhzhya-otrimala-04012016152600
http://www.galychyna.if.ua/news-ivano-frankivsk/detail/objednanim-gromadam-vidkrijut-kaznacheiski-rakhunki/
http://www.lutskrada.gov.ua/fast-news/smolygivska-obyednana-terytorialna-gromada-deleguvala-vykonannya-povnovazhen-z-nadannya
http://www.lutskrada.gov.ua/fast-news/smolygivska-obyednana-terytorialna-gromada-deleguvala-vykonannya-povnovazhen-z-nadannya


  Випуск від 14 січня  2016 року 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
www.despro.org.ua 
https://www.facebook.com/decentralisation 
www.decentralization.gov.ua  

Об’єднані громади Луганщини та Миколаївщини матимуть прямі відносини з Держбюджетом, 

— розпорядження Уряду 

Мінрегіон обрав прототип ЦНАП, які створять у всіх громадах– Геннадій Зубко 

 

СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю  

RE:ФОРМА. Хто і чому «косить» від децентралізації?  

Аркадій Шова: Ми знали, що будуть труднощі, і готові їх вирішувати  

голова Мамалигівської сільської об'єднаної територіальної громади Новоселицького району. 

 

Префект має контролювати за розширеними повноваженнями на місцях, – В. Пташник 

Чому Рада Європи підтримує конституційні зміни щодо децентралізації? 

Чому Рада Європи підтримує зміни до Конституції України щодо децентралізації? На запитання, винесене у 
заголовок у колонці на "Європейській правді", спробував відповісти Алан Делькамп, радник з конституційних 
питань Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, доповідач Європейської комісії «За демократію через 
право» (Венеціанська комісія) стосовно внесення змін до Конституції України щодо децентралізації. 

«В основі децентралізації має бути баланс розвитку території», — експертка 

Артур Шевцов: Деньги ходят за человеком 

 

ВІДЕО 

«Децентралізація: Влада. Громади» від 4.01.16 Юрій Ганущак 

«Децентралізація: Влада. Громади» від 30.12.15 Анатолій Ткачук 

RE:ФОРМА. Хто і чому «косить» від децентралізації? 
 

8 причин змінити Конституцію заради децентралізації  

Порошенко: Децентралізація сприяє розвитку освітніх закладів  

Владимир Гройсман: децентрализация должна оживить экономическую ситуацию в стране  

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/news-decentralization/ob-yednani-gromadi-luganshhini-ta-mikolayivshhini-matimut-pryami-vidnosini-z-derzhbyudzhetom-rozporyadzhennya-uryadu/
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/news-decentralization/ob-yednani-gromadi-luganshhini-ta-mikolayivshhini-matimut-pryami-vidnosini-z-derzhbyudzhetom-rozporyadzhennya-uryadu/
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/news-decentralization/minregion-obrav-prototip-tsnap-yaki-stvoryat-u-vsih-gromadah-gennadiy-zubko/
http://www.hromadske.tv/society/reforma-khto-i-chomu--kosit--vid-detsentralizatsiy/
http://buk-visnyk.cv.ua/misceve-samovryaduvannya/552/
http://hromadskeradio.org/terytoriya/prefekt-maye-kontrolyuvaty-za-rozshyrenymy-povnovazhennyamy-na-miscyah-v-ptashnyk
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1337
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/01/6/7043055/
http://hromadskeradio.org/terytoriya/v-osnovi-decentralizaciyi-maye-buty-balans-rozvytku-terytoriyi-ekspertka
http://dnpr.com.ua/content/dengi-hodyat-za-chelovekom
https://www.youtube.com/watch?v=6j6QEBCNTHY
https://www.youtube.com/watch?v=SwZUmuWy0Xw
https://www.youtube.com/watch?v=h59qSFfSpr0
https://www.youtube.com/user/HromadskeTV
https://www.youtube.com/user/HromadskeTV
https://www.youtube.com/watch?v=riMeKMvrM6g
https://www.youtube.com/watch?v=PKmtcOyKW9A
https://www.youtube.com/watch?v=4XBP5YJA_Dk
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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 внесення змін до деяких законів України щодо особливостей 

державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб 
 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ  

Підготовка стратегії розвитку об‘єднаної територіальної громади  

УВАГА! ПРАВОВА ДОПОМОГА для ОТГ: зразки документів  

Правовий супровід реформи (децентралізація) 

ГРОМАДАМ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ДО УВАГИ: Пам’ятка для місцевих органів управління освітою 

та об’єднаних територіальних громад 

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД «Алгоритм основних дій з 

реорганізації органів місцевого самоврядування» 

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

Шлях вирішення питань управління навчальними закладами в об’єднаних громадах 
 

 

http://www.despro.org.ua/
https://www.facebook.com/decentralisation
http://www.decentralization.gov.ua/
https://www.youtube.com/channel/UC9oI0Du20oMOlzsLDTQGfug
https://www.youtube.com/channel/UC9oI0Du20oMOlzsLDTQGfug
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=56482
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56482
http://www.csi.org.ua/?p=6178
http://despro.org.ua/social-projects/pidtrymka-reform-z-detsentralizatsiyi-v-ukrayini/pravova-dopomoga-dlya-otg/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
http://budget.factor.ua/decentralization/
https://www.facebook.com/ofisereformdp/posts/209712946037914:0
https://www.facebook.com/ofisereformdp/posts/209712946037914:0
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://despro.org.ua/upload/medialibrary/Konst%20A5_Print-2.pdf
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1363
https://www.youtube.com/user/stebelce
https://www.youtube.com/user/stebelce
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ОГОЛОШЕННЯ  

На Харківщині пройдуть тренінги з децентралізації 

Тренінги відбуватимуться 21-23 січня та 28-30 січня 2016 року. Для участі у тренінгах треба 

заповнити анкету до 14 січня 2016 року. Більш детальна інформація є ТУТ 
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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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