Випуск від 3 вересня 2015 року
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 попередньо схвалила законопроект про внесення змін до Конституції України
щодо децентралізації влади
Президент обговорив з представниками територіальних громад реформу з децентралізації:
Україна як держава стане значно сильнішою
В.Гройсман: Успішність реформи з децентралізації влади є запорукою розвитку свободи,
демократії і громадянського суспільства в Україні
Ця децентралізація - не те, чого хоче Кремль - екс-посол США в Україні
Українці вимагають негайного проведення реформ, змін в країні, децентралізації, - Геннадій
Зубко
Функції та повноваження державного архітектурно-будівельного контролю передали на
місцевий рівень
Якщо не провести децентралізацію, жодної реформи не буде, – Президент на зустрічі з
представниками громадськості
Триває процес децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю

Зміни до Конституції
ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ. 7 ТЕЗ
Зміни до Конституції: що, як і чому, - коментар доктора юридичних наук
Тарас Березовец расссказал, опасен ли закон о децентрализации
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Об’єднані громади
Новоствореним громадам треба дати можливість провести перші вибори 25 жовтня, - Комітет
з питань правової політики і правосуддя
ЦВК оголосила про початок виборчого процесу в 74 громадах
Парламентський комітет підтримав законопроект, на який очікують 105 об’єднаних
територіальних громад, - В’ячеслав Негода
На Запоріжжі створено перші шість об'єднаних громад
На Київщині жителі кількох сіл вже об'єдналися у громаду

Міжнародна спільнота
Німецькі експерти: Яку небезпеку ховає в собі провал конституційної реформи
У Раді Європи вітають голосування за зміни до Конституції щодо децентралізації

У США відреагували на голосування щодо змін до Конституції України та криваві
сутички під Радою

СТАТТІ / ІНТЕРВ’Ю
Член конституційної комісії Сергій Головатий: Садовий, Сироїд, Березюк, Тимошенко і Ляшко
хочуть скинути Порошенка
Зміни до Конституції: панацея чи новий етап реформи?
Гаврилишин: За два роки в Україні почнеться економічне диво
ЗУБКО: РЕАКЦІЯ КРЕМЛЯ, "ДНР", "ЛНР" ГОВОРИТЬ ПРО ОДНЕ – УКРАЇНА РУХАЄТЬСЯ В
ПРАВИЛЬНОМУ НАПРЯМКУ, ЩОБ СТАТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ
Новий політсезон. Що депутати готуються ухвалити цієї осені

ДОСЛІДЖЕННЯ
Децентралізація: як змінюється думка людей? - Коментар Олени Сас, експерта проекту
DESPRO ("Твоя влада" 13.08.2015)
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ВІДЕО
Кремль спробує поховати констутиційну реформу, і ми повинні цьому протистояти, Володимир Гройсман (відео)
Децентралізація: як змінюється думка людей? - Коментар Олени Сас, експерта проекту
DESPRO ("Твоя влада" 13.08.2015)
На Київщині жителі кількох сіл вже об'єдналися у громаду
Ця децентралізація - не те, чого хоче Кремль - екс-посол США в Україні (Відео)
В.Гройсман: Децентралізація потрібна для того, щоб ніяка влада не заважала людям жити
нормально
Якщо не відбудуться зміни до Конституції, неможливо буде утворити спроможні територіальні
громади, - експерт (відео «Свобода слова»)

ЗАКОНОДАВСТВО
Проект Постанови про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції
України щодо децентралізації влади
Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації проведення
перших виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

ОПИТУВАННЯ
67% українців схвалюють децентралізацію
ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ щодо децентралізації та регіонального розвитку в Україні
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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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