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Адміністрація Президента України 

Сайт Президента України 
Місцеві вибори завершать процес перезавантаження влади, тому вкрай важливо, щоб вони 
пройшли за новим Законом — В. Ковальчук 
Сьогодні Президент України підписав Закон «Про місцеві вибори». Про це на брифінгу повідомив 
Перший Заступник Глави Адміністрації Президента Віталій Ковальчук. «Місцеві вибори, що 
відбудуться у жовтні 2015 року, завершать процес перезавантаження влади в Україні. В контексті 
конституційної реформи у сфері децентралізації влади дуже важливо, щоб ці місцеві вибори 
пройшли за новим виборчим законом»,— наголосив він. 
Окрім того, на цих виборах буде протестована нова виборча система, яка раніше в Україні ніколи 
не застосовувалася. «Дуже важливо щоб ці вибори пройшли чесно та демократично і забезпечили 
вільне волевиявлення громадян України. Впевнений що ВР прийме відповідний Закон щодо 
посилення відповідальності за підкуп виборців. «Гречані» кандидати не повинні пройти»,— 
зазначив Віталій Ковальчук. Більше читати ТУТ 
 
 
УНІАН 
АП про об'єднання громад: "Насильно нікого нікуди заганяти не збираються" 
В Адміністрації президента запевняють, що об'єднання територіальних громад - справа 
виключно добровільна, а спротив очікують лише від "місцевих князьків", які бояться 
втратити повноваження. 
Про це на брифінгу заявив перший заступник глави АП Віталій Ковальчук. 
"Випадків добровільно-примусового об'єднання в територіальні громади немає. Є процедура, 
згідно з якою облради приймають перспективні плани створення тергромад. На сьогодні вже 20 чи 
21 облрада їх прийняли. Потім на підставі цих планів відбувається обговорення об'єднання», - 
зазначив він. 
Водночас, за словами Ковальчука, «деякі політичні сили свідомо блокували цей процес». 
«Насильно нікого нікуди заганяти не збираються. Ми маємо надію, що у переважній більшості 
випадків будуть позитивні рішення. А проти виступають місцеві князьки, які розуміють, що 
втрачають владу та вплив і певні важелі в корупційних схемах при розподілі бюджету, землі", - 
сказав Ковальчук. 

 
 

Голова Верховної Ради України 
 

«Дзеркало тижня» 
Нова Конституція – єдиний запобіжник від диктатури, - Володимир Гройсман 
Конституційний Суд дав позитивний висновок на проект змін до Конституції в частині 
децентралізації влади. Тим самим врешті решт було дано зелене світло реформі, метою якої є 
формування в Україні повноцінного місцевого самоврядування європейського зразку. У нас 
з'явився шанс зробити крок до європейського майбутнього, до якого ми так прагнемо. Зелене 
світло? Так, але майже! Бо від остаточного запуску цієї реформи, реалізувати яку Україна так і не 
спромоглась за усі роки незалежності і лише зараз змогла підійти до її реалізації як ніколи 
близько,  нас тепер віддаляють лише два голосування у Верховній Раді. Лише два – не менш ніж 
226 голосів на поточній сесії у серпні і 300 на наступній, очевидно у вересні-жовтні. Напередодні 
цих двох надзвичайно відповідальних голосувань хотів би публічно звернутись до колег народних 
депутатів з закликом усвідомити, яку роль в історії України вони мають намір для себе обрати - 
 підтримавши реформу, або ж її заблокувавши.   Мова ж іде про дійсно історичне голосування. 
Створення повноцінного місцевого самоврядування назавжди підведе риску під нашим 
радянським і пострадянським минулим і зробить незворотним перетворення України у справжню 
європейську державу.  Провал же цієї реформи знову відкине Україну на роки чи навіть 
десятиліття назад. На жаль,  критична важливість саме цієї реформи для європейського розвитку 
України далеко не завжди усвідомлюється. Справа в тому, що усі ми, хто більшу, хто меншу 

http://www.president.gov.ua/news/miscevi-vibori-zavershat-proces-perezavantazhennya-vladi-tom-35772
http://www.unian.ua/politics/1108820-ap-pro-obednannya-gromad-nasilno-nikogo-nikudi-zaganyati-ne-zbirayutsya.html
http://economics.unian.ua/finance/1104053-groysman-byudjetna-detsentralizatsiya-zbilshila-dohodi-mistsevih-byudjetiv-na-37.html


 
 
частину свого життя прожили в радянському та пострадянському суспільстві. Тому ми не в повній 
мірі розуміємо, що сильне місцеве самоврядування – основа європейської демократичної культури 
і запобіжник від будь-яких спроб узурпації влади. Більше читайте ТУТ  

 

Асоціація міст України 

Сайт АМУ 
Парламентський Комітет з питань бюджету погодив розподіл коштів Державного фонду 
регіонального розвитку на 2015 рік 
 
Сайт АМУ 
6 серпня о 22.30 на 5 каналі буде транслюватися ток-шоу «Твоя влада», підготовлене в 
рамках Проекту ДІАЛОГ. 
Тема – «Підготовка Перспективних планів завершена. Наступний крок - як втілити їх в життя?» 
Головний спікер – Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України - 
керівник апарату В’ячеслав Негода 
У дискусії візьмуть участь: 
 міський голова м. Соледар (Донецька область) Юрій Товстокоренко 
 експерт ГІ «Реанімаційний пакет реформ» (Житомирська область) Володимир 

Піньковський 
 керівник Офісу реформ Київської області Володимир Удовиченко. 
 
 

Волинська область 

«Під прицілом» 
Для створення Оваднівської об’єднаної територіальної громади можуть змінити межі 
Турійського та Володимир-Волинського районів. 
Про це йдеться у проекті рішення, який розглянуть на наступній сесії облради, - пише Волинське 
агентство розслідувань. 
Депутатам пропонують «доручити голові Волинської обласної ради направити подання до 
Верховної Ради України щодо змін меж Володимир-Волинського та Турійського районів у зв’язку 
з утворенням Оваднівської об’єднаної територіальної громади з центром в с.Овадне». 
Також облрада має погодити створення Зимнівської (Володимир-Волинський район), Устилузької 
(Володимир-Волинський район), Голобської (Ковельський район) та Велицької (Ковельський 
район) територіальних громад. 
 

Житомирська область 

«Рупор Житомира» 
Житомирщина - обговорює децентралізацію  
В Житомирській ОДА відбулося обговорення змін до Конституції України в частині 
децентралізації влади. 
«Ми зараз живемо в часи однієї з найважливіших реформ для України – реформи децентралізації 
влади. Керівництво країни має політичну волю її втілювати професійно і достатньо швидко. 
Метою таких змін є покращення життя громадян, які матимуть право самі раціонально 
розпоряджатися своїми фінансами», – зазначив заступник голови – керівник апарату ОДА 
Вячеслав Поліщук. Більше читати ТУТ 
 

Закарпатська область 

Офіс реформ 

http://gazeta.dt.ua/internal/nova-konstituciya-yediniy-zapobizhnik-vid-diktaturi-_.html
http://www.auc.org.ua/news/parlamentskii-komitet-z-pitan-byudzhetu-pogodiv-rozpodil-koshtiv-derzhavnogo-fondu-regionalnogo
http://www.auc.org.ua/news/parlamentskii-komitet-z-pitan-byudzhetu-pogodiv-rozpodil-koshtiv-derzhavnogo-fondu-regionalnogo
http://p-p.com.ua/articles/74139
http://p-p.com.ua/articles/74139
http://ar.volyn.ua/20150806-na-volyni-cherez-objednannya-sil-hochut-perekrojity-rajony/
http://ar.volyn.ua/20150806-na-volyni-cherez-objednannya-sil-hochut-perekrojity-rajony/
http://ar.volyn.ua/20150806-na-volyni-cherez-objednannya-sil-hochut-perekrojity-rajony/
http://ruporzt.com.ua/fotoreportazhi/63976-zhitomirschina-obgovoryuye-decentralzacyu.html


 
 
Олег Лукша, експерт Асоціації міст України та Офісу реформ у Закарпатській області, гол. 
редактор журналу «Карпатія. Цивілізаційний поступ» 
…українське суспільство уже впритул підійшло до системних реформ, включаючи розробку і 
схвалення у парламенті концептуальних документів і пакету базових законопроектів щодо 
формування спроможних територіальних громад. Цей процес нарешті розпочався і здійснюється в 
усіх областях України. 
Тепер від нас, представників громад і громадськості та місцевого самоврядування залежить доля 
як децентралізації влади, так і євроінтеграції України. Більше читати ТУТ 
 

Івано-франківська область 
 

ОДТРК «Карпати» 
Новоутворена Печеніжинська об‘єднана територіальна визначає перспективні напрямки 
власного розвитку.  
Про це під час ефіру на «Карпати ФМ» розповів печеніжинський селищний голова Ігор Довірак. 
За його словами, враховуються пропозиції від кожного населеного пункту, що увійшов до 
громади. Однак першочергово потрібно реалізовувати ті проекти, які є важливі для всіх, а не 
одного окремого села. Таким пріоритетним завданням є ремонт доріг. Більше – в радіосюжеті 
 

Полтавська область 

Сайт Полтавської бласної ради 
з інтерв’ю голови Полтавської бласної ради Петра Ворони: 
….— Петре Васильовичу, на момент ухвалення перспективного плану на території області 
виявили бажання об’єднатися 59 територіальних громад, 200 сільських рад захотіли 
залишитися у старих межах. 
— Нині громад, які бажають об’єднатися, більше. Обласна влада поставилася до вирішення цього 
питання, як вимагає Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ліберально і 
адміністративно до коліна нікого не ламала. Учора я був у Лубнах на зборах тамтешньої 
територіальної громади, до якої приєднується Мгарська сільська. Вони одностайно прийняли 
рішення про об’єднання. 
— Голови райрад і активісти Полтавщини, певно, повірили у перспективу реформи після 
того, як побували, і не один раз, у Польщі? 
— Безумовно, такі ознайомчі поїздки впливають на свідомість наших людей. Знаю це із власного 
досвіду. Хотілося б, щоб таких поїздок стало більше. Аби тільки не запізнитися з реформуванням, 
тому що втрата на певному етапі ефективності місцевої влади не сприяє соціально-економічному 
розвитку. Більше читати ТУТ 
 

Рівненська область 
 

«ПІКа» 
Кузнецовськ та Заболоття: процес об'єднання розпочато 
В Кузнецовську відбулися громадські слухання з питань добровільного об’єднання територіальної 
громади с.Заболоття, Заболотттівської сільської ради Володимирецького району з територіальною 
громадою м.Кузнецовськ з центром у м.Кузнецовськ. 
У своєму виступі очільник Заболоття Леся Назарук від імені своєї територіальної громади 
висловила щире бажання об’єднатися із територіальною громадою Кузнецовська. Через 
відсутність достатніх коштів, село не має розвинутої інфраструктури. А чіткий механізм надання 
дотацій місцевому самоврядуванню з боку держави відсутній. 
Також вона нагадала, що 260 гектарів землі, на якій розміщена РАЕС і які входили до 2003 року в 
межі с. Заболоття, за рішенням сільської ради передано у межі м. Кузнецовськ за умови, що міська 
рада приєднає Заболоття до міста. На той час були пройдені всі процедури щодо врегулювання 
даного питання, але й на сьогодні остаточного рішення не прийнято. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=819947341446849&id=779338445507739&substory_index=0
http://odtrk.if.ua/2015/08/06/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3/
http://www.oblrada.pl.ua/index.php/the-news/6519-petro-vorona-ljudi-povinni-chitko-ujavljati-arhitektoniku-reformi
http://pika.rv.ua/info.php?order=3511


 
 
Учасники громадських слухань своїм одностайно підтримали добровільне об’єднання двох 
територіальних громад та делегували в. о. міського голови Ігоря Куца до складу робочої групи з 
підготовки проектів рішень щодо цього питання.  
 
Рівненська ОДТРК 
Михайло Кириллов, голова обласної ради: "Децентралізація - це відповідальність і передача 
повноважень. Нам передають повноваження і ми повноцінно відповідаємо за проблеми 
медицини, дороги і все, що є. А так на сьогодні немає повноважень, а є відповідальність". 
Переглянути відео ТУТ 
 
«0362» 
При об’єднанні сіл на Рівненщині врахували пропозиції громад 
Іваннівська сільська рада може увійти до складу Дубенської територіальної громади. Таку 
можливість надала своїм рішенням регіональна робоча група з підготовки перспективного Плану 
формування територій громад Рівненської області. 
Зміни до перспективного плану на розгляд робочої групи також надійшли із Зарічненського, 
Здолбунівського, Млинівського, Радивилівського, Рокитнівського та Дубровицького  районів. 
Не змінилася ситуація щодо формування територій у Березнівському, Корецькому, Острозькому, 
Володимирецькому, Гощанському та Сарненському районах. Більше  читати ТУТ 
 
 

Тернопільська область 

Сайт Лановецької районної державної адміністрації 
Перелік об’єктів, на які виділять кошти після затвердження Перспективного плану 
об’єднання територіальних громад 
Перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку затвердили згідно 
розпорядження Кабміну від 17 липня 2015 р. (№ 766-р). Їх зможуть реалізувати у 2015 році за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку за умови, якщо в областях затвердять 
Перспективні плани об’єднання територіальних громад. 
«Ми одні з перших серед усіх інших областей розробили Перспективний план. Попри те, не 
можемо його затвердити через відсутність кворуму на засіданні сесії облради, - зазначив голова 
Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. – Це позбавляє область подальших 
перспектив розвитку. Адже передбачені кошти повинні піти на ряд важливих для районів об’єктів 
інфраструктури». 
На Тернопільську область передбачили близько 65 млн грн. Кошти спрямують на такі об’єкти 
інфраструктури області: 
- 475,553 тис. — система водопостачання, м. Борщів — реконструкція (у тому числі погашення 
кредиторської заборгованості —193,353 тис.); 
- 5670,886 тис. — загальноосвітня школа I—III ступеня по просп. Тараса Шевченка, 15, м. Скалат 
Підволочиського району — реконструкція з добудовою навчальних класів, харчоблоку, 
спортивного залу, актового залу, басейну… Більше читати ТУТ 
 
 

Харківська область 
 
«Сігма ТВ» 
У Лозовій організовують громадське обговорення щодо об'єднання громад 
Громадське обговорення щодо схвалення проектів рішень про добровільне об'єднання 
територіальних громад міста Лозова, сіл Герсеванівське та Лісівське Лозовської міської 
ради, сіл Домаха та Димитрова Домаської сільської ради відбудеться 07 серпня 2015 року.  
Лозівчан і представників інших населених пунктів зберуть о 9:30 в залі засідань міськради. Про це 
о 14 годині 6 серпня  телефонограмою ЗМІ проінформував оргвідділ міської ради.  
 

http://rtb.rv.ua/company/tele/news/2015/08/06/vikonavcha-vlada-u-derzhavi-ce-okrema-gilka-na-yak/
http://www.0362.ua/article/916585
http://www.oda.te.gov.ua/lanovetska/ua/news/detail/99382.htm
http://sigmatv.net.ua/news/7329-u-lozovij-organizovuyut-gromadske-obgovorennya-shchodo-ob-ednannya-gromad


 
 

Хмельницька область 

Незалежний громадський портал 
Жителі Чемеровеччини хочуть об’єднатися у дві територіальні громади 
У смт. Чемерівці 5 серпня ц. р. за участі голів  селищних та сільських рад відбулася зустріч з 
питань добровільного об’єднання територіальних громад.  
Присутні сільські голови виголосили наміри про об’єднання довколишніх населених пунктів в 
Чемеровецьку і Закупнянську територіальну громаду. Вони прийняли рішення провести протягом 
трьох днів сесії сільських рад і сходи сіл з обговорення майбутнього об’єднання. 
 

Чернівецька область 

Сайт «Чернівецький промінь» 
Сторожинець об'єднається з шістьома населеними пунктами у рамках децентралізації 
 

Чернігівська область 

«Час Чернігівський» 
Децентралізація по-менськи: режим очікування чи саботаж сільських голів? 
Уже не вперше Офіс реформ Чернігівщини провів свій робочий день, як то кажуть, у полях. 
Цього разу Ярослав Жиденко та Микола Силенко тлумачили основи адмін.реформи 
сільським головам Менщини. Експертам довелося добряче подискутувати. От тільки чи 
дасть це необхідні результати? 
Згідно Перспективного плану, у Менському районі має утворитися 4 громади. Однак, керівництво 
району сподівається на вдвічі меншу кількість. Проте, на сьогодні Менщина не ініціювала 
створення жодної громади. Є лише поодинокі випадки спроб провести якісь перемовини. 
То чому ж люди зволікають? 
Як кажуть сільські голови найбільший страх односельчан — закриття шкіл та ФАПів. 
Представники Офісу реформ роз'яснили, що кількість зазначених установ цілком залежить від 
бажання та спроможності громади. А при нинішній системі управління закрити освітні та медичні 
заклади значно простіше. 
Здавалося б цю фобію розвіяти найпростіше, головне — бажання. Та наступні питання розставили 
усе по місцях. 
Сільські голови переймаються, тим як обиратимуть старосту, які він матиме повноваження, де 
сидітиме та як працюватиме без свити помічників? 
Тобто самих представників місцевого самоврядування на селі турбує перш за все те, що саме вони 
втратять робоче місце, а старостами їх можуть і не обрати. Тож і відтягують момент 
реформування. 
 
 
«Час Чернігівський» 
«Медійний поступ» привів журналістів до знань про адмінреформу 
Що тільки не говорять про реформу під не всім зрозумілою назвою «децентралізація»! 
Та хто, як не журналісти, мають розібратися у цьому одними з перших, адже майбутнє 
об’єднання громад вплине на цілу низку соціальних та економічних процесів на місцях. 
Саме тому 4 серпня у рамках проекту «Медійний поступ» було проведено тренінг з теми «Місцеві 
фінанси, бюджети та децентралізація — ключові знання». 
Керівник Офісу реформ Чернігівщини Ярослав Жиденко та експерт Микола Силенко розповіли 
журналістам про очікувані результати реформи та її передумови, формування місцевих бюджетів 
та розподіл їхніх видатків. 
Детально розібрали і адміністративно-територіальний устрій саме Чернігівської області. 
 
 

http://ngp-ua.info/2015/08/22294
http://promin.cv.ua/news/2015/08/06/16585
http://cntime.cn.ua/chas-novini/detsentralizatsiia-po-mensky-rezhym-ochikuvannia-chy-sabotazh-silskykh-holiv.html
http://cntime.cn.ua/chas-novini/mediinyi-postup-pryviv-zhurnalistiv-do-znan-pro-adminreformu.html

