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Випуск від 18 червня 2015 року

НОВИНИ
Гройсман заявил о завершении подготовки изменений в Конституцию по децентрализации
Володимир Гройсман: Базовим рівнем у питанні децентралізації буде громада: село, селище, місто, а
згодом - об’єднані громади
З'явилася он-лайн платформа Державного фонду регіонального розвитку
Держава та волонтери розпочали впровадження в Україні системи надання електронних послуг
В.Гройсман: Зволікання у питанні децентралізації влади може призвести до гальмування розвитку
держави
Порошенко: децентрализация не повлияет на вопросы обороны
Гройсман назвав принципові позиції щодо децентралізації
Децентралізація влади: проблемним областям доведеться виживати за власний рахунок – Богданова
Швейцария удвоит инвестиции в Украину: Прямым бенефициаром станут простые украинцы
Децентрализация в Украине запоздала, и в сентябре ее может не быть - эксперт
Гройсман рассказал, что может окончательно разрушить постсоветскую систему
Децентрализация не ослабит украинскую власть – Порошенко
Что такое децентрализация по-украински
Гройсман рассказал, против чего он выступает в децентрализации
Децентралізація: не те вирішення не тієї проблеми
В Україні райони перейменують у повіти, а області – в регіони
Зміни до Конституції дозволять закріпити права людей на управління своїм життям
Комітет Верховної Ради роз’яснив, скільки може тривати громадське обговорення добровільного
об’єднання територіальних громад
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СТАТТІ
Децентрализация или узурпация? Соня Кошкіна для ЛБ
Чому в Україні вже не відбудеться швидкої реформи децентралізації - Максим Колєсников
Чим загрожує "добровільно-примусове" об'єднання громад

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД
Проекти перспективних планів в усіх областях розроблені, тепер слово за обласними радами
А.Яценюк - губернаторам: примусове об'єднання громад - "радянський стиль"
У громадах, які не встигнуть об'єднатися до 25 жовтня, місцеві вибори відбудуться двічі - Зубко
Децентралізація: на базі Шацького району планують створити одну громаду
На Прикарпатті представник Мінрегіонбуду Юрій Ганущак пояснював “філософію об’єднання” та три
аспекти децентралізації
У Камінь-Каширському районі формується 5 громад
В Ужгороді говорили про добровільне об’єднання громад
Перспективний план об'єднання громад Миколаївщини є першим кроком до європейської моделі
управління
На Рівненщині ухвалили перспективний план об'єднання громад
Львівська облрада знову не підтримала Перспективний план об’єднання територіальних громад
Тячівщина » Тема дня – обговорення добровільного об’єднання громад в районі
Миколаївська та Рівненська облради прийняли перспективні плани формування спроможних громад

ДОСЛІДЖЕННЯ та МАТЕРІАЛИ
Децентралізація - половину шляху пройдено (презентація)
Більше половини українців не готові терпіти труднощі заради реалізації реформ (Дослідження проведене
соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 27 травня 2015 року)
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ВІДЕО
Дебати PRO. Чого очікувати від реформи самоврядування? (програма від 17 червня 2015)
Повний запис Конференції «Децентралізація влади: рік реформ зміст, ризики, можливості та роль
громадянського суспільства»
Виступ Володимира Гройсмана на конференції «Децентралізація влади: рік реформ, зміст, ризики,
можливості та роль громадянського суспільства»
Схід+Захід. Місцеві вибори (випуск від 13 червня 2015)
В Кабмине считают, что финансовая децентрализация свершилась
Гройсман: Местные выборы пройдут по плану
В ефірі Еспресо.TV Олександр Москалюк - експерт із конституційного права.
Децентрализация не погубит села — Гройсман
Владимир Гройсман: «Децентрализация предотвратила бы революцию»
#Децентралізація. Чи хочуть черкаські села об'єднуватися?
Самостійність місцевих громад не означатиме послаблення центральної влади
Виступ В.Гройсмана після засідання Ради регіонального розвитку
Гройсман заявил о завершении подготовки изменений в Конституцию по децентрализации

ОГОЛОШЕННЯ
18-19 червня відбудеться ІНФОРМАЦІЙНА ЗУСТРІЧ «ФУНКЦІОНАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ»

Відповідальна за створення та розповсюдження «Реформа №1»
експерт з комунікацій та видавництва Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Олена Суходольська o.suhodolska@despro.org.ua
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