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XIV ЩОРІЧНА НАРАДА-СЕМІНАР ДЛЯ 
ПРЕДСТАВНИКІВ РАЙОННИХ ТА ОБЛАСНИХ РАД 
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15 вересня 2015 року розпочалася XIV щорічна нарада-семінар для представників 

районних та обласних рад у смт. Затока, Білгород-Дністровського району Одеської області, 
яка проводиться Українською асоціацією районних та обласних рад в рамках діяльності 
Ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку. Учасниками наради-семінар є 
представники районних та обласних рад – членів Асоціації, представники апарату Верховної 
Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої 
влади, експерти, представники міжнародних проектів та програм технічної допомоги, що 
працюють в Україні. 

Президент Української асоціації районних та обласних рад Сергій Чернов направив 
вітання учасникам семінару, яке було оголошено під час відкриття заходу. 

З вітальним словом до учасників 
наради-семінар звернулися перший 
заступник голови Одеської обласної 
ради Смірнов І.В., голова Білгород-
Дністровської районної ради Одеської 
області Орлова В.В. У своїх промовах 
зокрема зазначили про підтримку 
реформування місцевого 
самоврядування на принципі 
децентралізації та проінформували 
про хід добровільного об’єднання 
громад в області і районі. 

Під час першого дня учасниками 
наради-семінар заслухано та 
обговорено у форматі панельних дискусій такі питання: 

Про Конституційні засади забезпечення реформи місцевого самоврядування 
(децентралізації). Спікерами з даного питання були Ганущак Юрій Іванович - Директор 
Інституту розвитку територій, Бережницький Ярослав Володимирович - Заступник 
начальника Управління регіональної політики та адміністративної реформи Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, завідуючий відділом. 
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Під час якого було проінформовано і обговорено основні зміни,  що пропонуються до 
Основного Закону.  

Про законодавче забезпечення здійснення децентралізації та реформування місцевого 
самоврядування в контексті конституційної реформи. Спікерами з даного питання були 
Шаршов Сергій Іванович - Директор департаменту з питань місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади Мінрегіону, Ганущак Юрій Іванович - Директор Інституту 
розвитку територій,  Бережницький Ярослав Володимирович - Заступник начальника 
Управління регіональної політики та адміністративної реформи Секретаріату Кабінету 
Міністрів України, завідуючого відділом,  Француз Віталій Йосипович - Голова 
Житомирської обласної ради, голова постійної Комісії  з питань європейської інтеграції 
УАРОР,  Ворона Петро Васильович -  Голова Полтавської обласної ради, голова постійної 
Комісії з питань бюджетної та податкової політики УАРОР. 

Під час даного питання було заслухано і обговорено  концептуальні засади 
реформування місцевого самоврядування та проекту Закону «Про префектів». 

 
 

 Найбільше учасників наради-семінар – представників районних та обласних рад 
турбувало питання чи не буде префект блокувати роботу органу місцевого самоврядування? 
На дане питання було роз’яснено процедуру розгляду префектом рішень органів місцевого 
самоврядування, у визначені Законом терміни  та  особливий порядок призначення і 
звільнення префекта з посади, що пропонується проектом Закону України «Про префекти». 

Нагадаємо, цей проект Закону з серпня 2015 року розробляється робочою групою, 
утвореної Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України Зубком Г.Г.  за участі 
представників Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування. 

У підсумку панельних дискусій першого дня учасники наради-семінар підтримують 
необхідність подальшого реформування місцевого самоврядування. 
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Під час другого дня, 16 вересня 2015 року, учасниками наради-семінар заслухано та 

обговорено у форматі панельних дискусій такі питання: 
Про місцеві фінанси та міжбюджетні відносини в контексті бюджетної децентралізації. 

Спікерами з даного питання були Казюк Яніна Мирославівна - експерт Асоціації з 
бюджетних питань. 

Було  обговорено інформацію про підготовку проекту Державного бюджету на 2016 
рік. 

Про стратегічне планування територіального розвитку та про забезпечення підготовки, 
оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок 
коштів Державного фонду регіонального розвитку. Спікерами з даного питання були Пітцик 
Ігор Мирославович Заступник директора департаменту з питань регіонального розвитку 
Мінрегіону, Кашевський Василь В’ячеславович - експерт проекту ЄС «Підтримка політики 
регіонального розвитку». 

З даного питання проінформовано про основні засади державної регіонального 
політики та функціонування Державного фонду регіонального розвитку, зокрема про портал 
Фондуhttp://dfrr.minregion.gov.ua/ . 

Також було наголошено про необхідність та важливість подання до Державного фонду 
регіонального розвитку проектів, що мають стратегічне значення та спрямовані на 
регіональний розвиток, а не проектів соціально-економічного спрямування. На цю тезу 
спікера учасники наради-семінар зазначили про нагальну необхідність методологічної 
підтримки з підготовки проектів до Державного фонду регіонального розвитку та 
запропонували проводити з даної тематики навчальні семінари. Крім цього, запропоновано 
продовжувати спрямування коштів Державного фонду регіонального розвитку на проекти 
розвитку інфраструктури добровільно об’єднаних громад відповідно до перспективного 
плану. 

Про децентралізацію повноважень органів виконавчої влади у сфері земельних 
відносин.  Спікером з даного питання був Черноштан Сергій Михайлович - Заступник 
директора департаменту землеустрою, використання та охорони земель Держгеокадастру. 

З даного питання проінформовано та обговорено основні засади проекту Закону щодо 
децентралізації владних повноважень у сфері земельних відносин. Крім цього,  
обговорювалось питання мораторію на продаж землі. У підсумку запропоновано винести 
дане питання на чергове засідання Правління УАРОР. 

http://dfrr.minregion.gov.ua/
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Про проект постанови Кабінету Міністрів України щодо проведення моніторингу та 
оцінки результативності реалізації державної регіональної політики. Спікером з даного 
питання був Пітцик Ігор Мирославович - Заступник директора департаменту з питань 
регіонального розвитку Мінрегіону. 

Було зазначено обґрунтування доцільності розробки та основні засади цього проекту 
постанови, зокрема ним передбачається три види моніторингу: реалізації державної стратегії 
регіонального розвитку, регіональних стратегій та в цілому регіональної політки. 

Нагадаємо, 31 серпня 2015 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України спільно з проектом ЄС «Підтримка політики 
регіонального розвитку в Україні» та Українською асоціацією районних та обласних рад в 
рамках діяльності Ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку проведено онлайн-
нарадуіз представниками обласних державних адміністрацій та Київської міської державної 
адміністрації з питання узгодження переліку показників оцінки соціально-економічного 
розвитку регіонів. Детальніше за посиланням.  

 

http://rozvytok.in.ua/news/2991-2015-09-01-2991
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Під час третього дня, 17 вересня, учасниками наради-семінар заслухано та обговорено у 
форматі панельних дискусій такі питання: 

Про практичні аспекти з реалізації Закону України «Про співробітництво 
територіальних громад». Спікером з даного питання був Шаршов Сергій Іванович - Директор 
департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
Мінрегіону. 

З даного питання проінформовано і обговорено річні підсумки реалізації цього Закону.  
Про міжнародні проекти та програми технічної допомоги з питань регіонального та 

місцевого розвитку (ПРООН, SolidarityFundPL). Спікерами з даного питання були Реміга 
Оксана - Старший Програмний менеджер ПРООН, Желяк Маркіян - Керівник Київського 
офісу Фонду міжнародної солідарності «SolidarityFundPL». 

Під час даного питання проінформовано про такі проекти та програми: 
- про діяльність ПРООН в України у напрямку підтримки місцевого урядування та 

розвитку. Зокрема про проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 
А також було презентовано роботу Ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку  як 

інструмент управління знаннями та забезпечення сталого територіального розвитку. 
-про діяльність Фонду міжнародної солідарності «SolidarityFundPL», а також 

проінформовано було  про досвід діяльності воєвод у Польщі. 
Про Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування у 2015 році». Спікерами з 

даного питання були Шаршов Сергій Іванович - Директор департаменту з питань місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіону, Абрам’юк Ігор– Експерт 
Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні». 

Під час даного питання було надано інформацію про умови  Конкурсу «Кращі практики 
місцевого самоврядування» у 2015 році для органів місцевого самоврядування всіх рівнів. 
Темами Конкурсу цього року є співробітництво громад: практичні результати і вигоди, 
енергозбереження та енергоефективність, стимулювання економічної активності, створення 
робочих місць. Детальніше про конкурс за посиланням.  

Розвиток кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування. Спікером з даного 
питання був радник Асоціації з гуманітарних питань, професор Кафедри регіонального 
управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії 
державного управління при Президентові України Коваль О.М. 

Під час даного питання було надано інформацію про умови вступу на навчання до 
Національної академії державного управління при Президентові України. 
 

http://rozvytok.in.ua/
http://rozvytok.in.ua/konkursi/2939-2015-08-10-2939
http://212.111.196.8:8081/kaf_upr_mistom/default.aspx
http://212.111.196.8:8081/kaf_upr_mistom/default.aspx
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПОТРЕБУЄ ЧЕСНОЇ РОЗМОВИ З 
ЛЮДЬМИ – ПРЕЗИДЕНТ 

 
Президент України Петро Порошенко взяв участь у другому засіданні Ради 

регіонального розвитку. Глава держави закликав керівників місцевих органів влади йти до 
людей і детально обговорювати з ними переваги, які несе реформа з децентралізації. 

Глава держави зазначив, що, за даними останніх соціологічних досліджень, 74% 
громадян підтримують реформу з децентралізації. «Ця реформа є ще одним гарантом 
подальшої демократизації України, бо фінансова влада розосереджується між тисячами 
громад, які і є основою децентралізації», – заявив Петро Порошенко. 

«Вперше за 24 роки нашої історії Президент та Уряд, київська влада добровільно 
позбавляються частини надзвичайно важливих своїх повноважень і передає їх 
територіальним громадам, на користь виконкомів, які формуються відповідними радами. В 
цих умовах стверджувати, що, навпаки, відбувається централізація – ну як же не соромно?», 
– наголосив Президент. «Не треба вже більше з Києва нікого призначати, бо обирають і 
несуть відповідальність за свій вибір депутати місцевих рад, яких обирає громада», – сказав 
Петро Порошенко. 

Глава держави зазначив, що ті, хто стверджують про, навпаки, збільшення повноважень 
Президента, не наводять жодних аргументів. «Саме тому їм не потрібна дискусія. Саме тому 
намагалися зірвати прийняття змін до Конституції в Верховній Раді 31 числа, щоб уникнути 
предметного і якісного обговорення. Вони прийшли туди, ще щоб почути аргументи, вони 
прийшли туди, щоб зірвати процес», – заявив Глава держави. 

Президент відзначив, що за його дорученням на сьогоднішній день через зміни до 
Податкового та Бюджетного кодексу вже зміцнено фінансову основу місцевого 
самоврядування. «Інфляційний ефект дещо порушує чистоту експерименту, але ми вже 
можемо стверджувати, що доходи місцевих бюджетів явно зросли», – зазначив Петро 
Порошенко. 

Глава держави наголосив, що поточна діюча система призначень голів державних 
адміністрацій, як обласних, так й районних не відповідає європейським стандартам: «Ми в 
Києві розглядаємо тисячі резюме, обмінюємося тонами паперів і з дистанції у 800 кілометрів 
вирішуємо конкретні проблеми, які знаходяться під носом у людей, які проживають на 
території громади... Я думаю, треба довіряти власному народу, треба довіряти мешканцям 
громади і треба їм дати право визначати, що саме треба робити», – сказав Глава держави. 
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Президент вкотре наголосив на тому, що децентралізація немає нічого спільного з 
федералізацією. «Ні в якому разі я не допущу децентралізації в питаннях оборони, 
національної безпеки, зовнішньої політики, боротьби з корупцією, забезпечення захисту прав 
і свобод громадян. З цього приводу проводиться і буде проводитись централізована державна 
політика. Україна є, була і стовідсотково буде унітарною державою, як би не хотілося змінити 
цей унітарний устрій нашим ворогам», – зазначив Президент. 

Петро Порошенко наголосив: «Українська Конституція буде залежати виключно від 
Українського народу. Жоден її параграф, жоден її рядок не будуть писатися ні в Москві, ні в 
Брюсселі, ні в Вашингтоні. В Києві». 

Говорячи про контрольно-наглядовий інститут префектів, Президент роз’яснив функції 
та процедуру їх призначення: «Вони не втручаються в управління територією, а лише 
наглядають за дотриманням Конституції та законів; координують процеси, пов'язані з 
обороною та безпекою. Хто спробує префектами лякати дітей – не вийде, бо це брехня». За 
словами Президента, у префектів залишається лише право оскаржити у суді незаконне 
рішення місцевої ради, а призначає префектів не Президент одноосібно, а виключно і лише за 
поданням Уряду, за механізмом, за яким зараз призначаються голови місцевих адміністрацій. 

«Багато надуманої і безпідставної критики пролунало з огляду на право Президента 
тимчасово призупиняти повноваження місцевих Рад чи мерів. Категорично з цим не згоден. 
Кожен з вас на власній шкурі відчув і знає, що на сьогоднішній день Верховна Рада без будь-
яких пояснень і попередніх процедур має право оголосити позачергові вибори ради того чи 
іншого рівня, розпустивши відповідну раду. Ми, навпаки, зараз захистили громаду, захистили 
її вибір, значно регламентувавши цей процес, бо раді відповідного рівня щось загрожує лише 
тоді, коли вона своїм рішенням порушила Конституцію», – наголосив Президент, додавши, 
що Президент не стверджує, що це відбулося, а лише має право звернутися до 
Конституційного суду. 

Глава держави запитав риторично: «Чи повинен Президент мати таке право? Повинен! 
Україна зараз перебуває в умовах агресії. З минулого року проти України намагалися 
розвернути парад суверенітетів. Створити проект «Новоросія» як мінімум в 9 областях 
України. І лише консолідовані і ефективні дії української влади і Українського народу 
зупинили цей парад». 

 

  

 

  

За матеріалами Офіційного інтернет-представництва Президента України 

https://www.youtube.com/watch?t=85&v=WSV4sCz3Siw
http://www.president.gov.ua/news/decentralizaciya-potrebuye-chesnoyi-rozmovi-z-lyudmi-prezide-35944
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В.ГРОЙСМАН: ПИТАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ - 
ЦЕ НЕ ПРОСТО ПИТАННЯ ПОГЛЯДІВ, ЦЕ ПИТАННЯ 

РОЗУМІННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНИТИ КРАЇНУ 
 

«Питання децентралізації 
влади - це не просто питання 
поглядів, це питання 
розуміння необхідності 
змінити країну», - наголосив 
Голова Верховної Ради 
України Володимир 
Гройсман, виступаючи під час 
засідання Ради регіонального 
розвитку під головуванням 
Президента України у середу. 

«Запорукою нашої 
європейської інтеграції, 
успішності має бути побудова 
належної системи 

врядування», - заявив В.Гройсман, зазначивши, що реформа з децентралізації дозволить 
підняти стандарти життя до рівня європейських. Він охарактеризував цю реформу як «ключ, 
який дозволить побудувати належну систему врядування, включити громаду у розвиток 
України, побудувати якісну економіку», додавши, що без її проведення неможливі 
секторальні реформи. 

«Роль цього складу Парламенту - забезпечити європейську інтеграцію у рамках своїх 
повноважень, ключем до якої є належна система управління - децентралізація влади», - 
заявив В.Гройсман. 

Голова Верховної Ради 
наголосив, що завдяки першим 
крокам з фінансової 
децентралізації надходження до 
загального фонду місцевих 
бюджетів збільшилися майже на 
40%, зазначивши, що ці кошти 
будуть «реінвестовані у якість 
життя». Зокрема, сказав він, у м. 
Херсоні загальний бюджет 
поповнився більш ніж на 61 млн. 
грн.; у м. Вінниця - на 219 млн. 
грн., у м. Ковелі Волинської 
області - на 28,7 млн. грн. у 
порівнянні з аналогічним 
періодом попереднього року; у м. Рубіжне (Луганська обл.) на ремонт доріг заплановано 3,7 
млн. грн., а на ремонт покрівель житлового фонду - 1,5 млн. грн.; у м. Ірпінь (Київська обл.) 
на реконструкцію та капремонт доріг виділено 25 млн. грн., на розвиток інфраструктури 
міста - майже 14 млн. грн. 
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У цьому контексті керівник 
Парламенту наголосив на 
важливості забезпечити послідовне 
виконання законодавчих норм щодо 
матеріальної основи місцевого 
самоврядування у бюджеті на 
наступний рік. 

В.Гройсман також підкреслив, 
що завдяки закріпленню на 
законодавчому рівні інструментів 
добровільного об’єднання громад 
місцеві вибори відбудуться вже у 
159 об’єднаних громадах. «Ці 
громади стануть конкурентними, 
сильними, здобудуть успіх, а за 
ними прийдуть сотні тисяч інших», - сказав він. 

Голова Верховної Ради наголосив, що базові принципи організації повноцінного 
місцевого самоврядування закріплені у проекті змін до Конституції України у частині 
децентралізації. Зміни до Конституції, нагадав він, отримали схвальну оцінку Венеціанської 
комісії, яка констатувала, що проект повністю відповідає Європейській хартії місцевого 
самоврядування. «Це Конституція зі знаком якості. Вона по-справжньому європейська», - 
заявив В.Гройсман, додавши, що ці новації підтримуються представниками місцевого 
самоврядування. 

В.Гройсман повідомив, що у розвиток оновленого Основного закону потрібно буде 
ухвалити ряд законодавчих актів, зокрема, про префектів, про місцеве самоврядування. 

Голова Верховної Ради піддав критиці аргументи опонентів децентралізації, зауваживши, 
що «сьогодні нас починають залякувати з різних причин: хтось не розуміє, хтось робить це 
навмисно, хтось хоче розколоти країну, хтось хоче побороти владу, хтось хоче здобути певні 
відсотки на виборах і намагається нав’язувати певні, абсолютно незрозумілі речі». «Ця фальш 
буде відкрита. Наша правда на їхню брехню», - зазначив він. 

В.Гройсман закликав до необхідності проведення діалогу для того, аби «залучити якомога 
більше людей до формування поглядів на справжнє місцеве самоврядування», до 
відповідальності та єдності у питанні децентралізації. Він також наголосив на 
відповідальності місцевої влади, яка, за його словами, повинна не тільки отримувати ресурси, 
а й мати власне бачення розвитку громад. 

«За будь-яку реформу потрібно боротися, і питання децентралізації влади є ключовим. Це 
боротьба з минулим і боротьба за майбутнє, - наголосив керівник Парламенту. - Я боровся і 
боротимуся за децентралізацію в Україні, за самостійне, ефективне, відповідальне місцеве 
самоврядування і за те, щоб у держави були якісні механізми, які дозволять забезпечити 
територіальну цілісність, незалежність нашої держави». 

 
 За матеріалами Офіційного Веб-порталу Верховної Ради України 
 

http://rada.gov.ua/news/Top-novyna/115267.html
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ГЕННАДІЙ ЗУБКО: ОСТАТОЧНІ ЗМІНИ ДО 
КОНСТИТУЦІЇ В ЧАСТИНІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ДОЗВОЛЯТЬ НЕ ЗБАВИТИ ТЕМП РЕФОРМИ 
 

Ефективність та динаміка 
продовження реформи в значній мірі 
залежить від прийняття змін до 
Конституції України в частині 
децентралізації повноважень органів 
виконавчої влади. 

Про це сказав Віце-прем’єр-міністр 
– Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України Геннадій Зубко 
під час засідання Ради регіонального 
розвитку. 

«Це дасть необхідні підстави для 
формування базового законодавства,  як 

одного із основних завдань визначених Концепцією реформи місцевого самоврядування, 
схваленої Урядом», -  підкреслив Геннадій Зубко.  

За його словами, зміни до Конституції першочергово мають вирішити питання утворення 
виконавчих органів обласних та районних рад, реорганізації місцевих державних адміністрацій 
в органи префектурного типу, чітко визначити адміністративно-територіальні одиниці – 
громади і закріпити ряд інших гарантій для розвитку місцевого самоврядування.  

«Результати аналізу чинного законодавства свідчать про необхідність реформування та 
децентралізації повноважень, як мінімум у 22 сферах діяльності центральних органів 
виконавчої влади», - сказав Віце-прем’єр-міністр України.  

Водночас, він зауважив, що «особливо чуттєвими для територіальних громад є передача їм 
повноважень у сфері освіти, охорони здоров’я, соціальній сфері, у сфері використання 
природних ресурсів - водних, лісових, надр». 

За словами Віце-прем’єр-міністра України вже створені робочі групи з підготовки змін до 
галузевого законодавства в контексті майбутніх конституційних змін. 

«У контексті запропонованих змін до Конституції України розроблено концептуальні 
засади до проектів законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про 
адміністративно-територіальний устрій»,  «Про префектів», - повідомив він. 

 
Прес-служба Віце-прем`єр-міністра України 

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

http://www.minregion.gov.ua/news/gennadiy-zubko--ostatochni-zmini-do-konstituciyi-v-chastini-decentralizaciyi-dozvolyat-ne-zbaviti-temp-reformi--921102/
http://www.minregion.gov.ua/news/gennadiy-zubko--ostatochni-zmini-do-konstituciyi-v-chastini-decentralizaciyi-dozvolyat-ne-zbaviti-temp-reformi--921102/
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ПРЕЗИДІЯ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ РАЙОННИХ ТА 
ОБЛАСНИХ РАД ПРИЙНЯЛА МЕМОРАНДУМ НА 

ПІДТРИМКУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Сьогодні в Харкові відбулося засідання Президії Української асоціації районних та 
обласних рад під головуванням президента Асоціації, голови Харківської обласної ради 
Сергія Чернова, на якому прийняла меморандум на підтримку децентралізації. 

Меморандум 
Українська асоціація районних та обласних рад неодноразово наголошувала на 

необхідності децентралізації та реформи місцевого самоврядування, оскільки існуюча 
система не відповідає потребам Української держави, не забезпечує розвиток 
демократичних інститутів, гальмує формування громадянського суспільства, не створює 
умов для регіональної розбудови, несе загрозу цілісності та суверенітету країни. 

Тільки повний комплекс реформ, який забезпечить перехід від пострадянської системи 
управління до повноцінної європейської моделі, доведений до кінця і без зволікань, 
дозволить Україні встати на шлях розвитку та інтеграції, долучити до цих процесів всі 
регіони нашої держави. 

Розпочаті реформи по децентралізації та модернізації місцевого самоврядування на 
принципах закладених в Європейській хартії місцевого самоврядування мають отримати 
конституційно-правову основу через внесення змін до Основного закону в частині, що 
стосується місцевого самоврядування. 

Проект змін до Конституції, схвалений Венеціанською комісією, проаналізований 
Конституційним Судом України і прийнятий у першому читанні Верховною Радою 
України. 

Асоціація свого часу надавала ряд пропозицій щодо внесення змін до Конституції 
України в частині місцевого самоврядування, які у більшості враховані та відповідають 
потребам суспільства та вирішують основні задачі, покладені на нього в контексті реформи 
місцевого самоврядування. 

Тому Українська асоціація районних та обласних рад наголошує на необхідності 
якомога швидшого прийняття змін до Конституції України та закликає всі політичні сили 
припинити спекуляції навколо цієї теми. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким 
загиблих і тим, хто постраждав внаслідок трагічних подій біля Верховної Ради України 31 
серпня і засуджуємо всі спроби силового тиску на законодавців. Те, що сталося, є 
неприпустимим в демократичній державі, яку будує народ України. 

Українська асоціація районних та обласних рад висловлює підтримку реформам, 
спрямованим на децентралізацію влади, передачу повноважень на місця. Регіони, громади 
мають нарешті отримати можливості для вільного і сталого розвитку в єдиній, унітарній, 
незалежній Україні. 

 
Харків, 4 вересня 2015 року 
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«ЯКЩО ХТОСЬ ДУМАЄ, ЩО ДЕРЖАВА МОЖЕ 
ІСНУВАТИ БЕЗ ЕФЕКТИВНИХ ІНСТИТУТІВ ВЛАДИ, ТО 
ЦЕ ГЛИБОКО ХИБНА ПОЗИЦІЯ», - В’ЯЧЕСЛАВ НЕГОДА 

 
Інститут префектів, який 

планується ввести в Україні, 
ліквідувавши місцеві державні 
адміністрації, не такий вже й страшний, 
як його малюють. Розробники 
законопроекту про префектів 
спростовують гострі критичні 
зауваження, які лунають довкола 
функціонування майбутніх префектур, 
та називають таку критику видуманими 
оповіданнями. 

Основою таких видумок 
розробники називають страх перед 
втратою кимось звичних схем впливу 

на забезпечення виключно своїх інтересів на конкретній території. І цей страх прихильники 
європейської моделі управління пов’язують не лише з інститутом префектів, а взагалі з 
докорінним реформуванням системи місцевого самоврядування в Україні, яке сьогодні 
проходить. Адже реформа передбачає передачу основних повноважень та ресурсів для їх 
здійснення на рівень громад, тим самим даючи дорогу розвитку справжнього народовладдя в 
країні. 

«З реформуванням місцевого самоврядування громада стає сама собі господарем – 
отримує широкі повноваження, ресурси для здійснення цих повноважень, вона краще знає, як 
управляти, щоб всі сфери життєзабезпечення на території громади функціонували як 
злагоджений механізм. І зась до громади і її господарських, управлінських рішень будь-якому 
чиновнику з району чи області. Знаходите щось спільне зі старою системою? Ні. Для чого 
тоді префекти? Щоб присікати порушення Конституції України та законів і не допускати 
жодних рухів в бік порушення територіальної цілісності України», - прокоментував Перший 
заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства В’ячеслав Негода. 

Він наголосив, що префекти жодним чином не впливатимуть на самостійність у 
прийнятті органами місцевого самоврядування рішень. Порівнюючи важелі впливу 
сьогоднішніх місцевих адміністрацій та майбутніх префектів, В’ячеслав Негода, що перші 
мають значно більше повноважень (ст. 13 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації»), ніж їх матимуть префекти. 

«Ніхто не зможе дорікнути префекту, що він щось не робить того, чого потребує 
конкретний населений пункт, або, навпаки, робить те, що суперечить баченню місцевого 
самоврядування конкретної громади. Він просто не матиме навіть таких повноважень. Справа 
префекта – не допустити впровадження антиконституційних рішень на місцях. Навіть тоді, 
коли префект призупинить незаконне рішення органу місцевого самоврядування, то далі 
вирішує тільки суд – відповідає це рішення чинному законодавству чи ні. Розпустити місцеву 
раду, якщо її протизаконні дії спонукатимуть до цього, можна буде лише за наявності 
відповідного висновку Конституційного суду: тільки тоді Президент зможе направити таке 
подання до парламенту і там вже народні депутати вирішуватимуть долю такої ради. Врешті 
решт, всі мають навчитися діяти відповідно до закону  і у спосіб, передбачений законом», - 
наголосив Перший заступник Міністра. 
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Він підкреслив, що нині діюча норма не вимагає висновку Конституційного суду і 
Верховна Рада України може без рішень суду оголосити дострокові вибори місцевої ради чи 
голови, якщо ті порушили будь-яке законодавство. Тоді як в пропонованій моделі - тільки у 
разі прийняття органом місцевого самоврядування рішень, що спрямовані на порушення 
територіальної цілісності держави та прямої загрози безпеки громадян. 

В’ячеслав Негода також наголосив, що передача повноважень виконавчої влади 
(децентралізація) та зміцнення місцевого самоврядування, формування спроможних громад - 
це стратегічне і пріоритетне завдання реформи. Разом з тим не можна допустити послаблення 
законності, збереження державності та Конституційного ладу, а також ефективного 
функціонування системи органів виконавчої влади як в центрі, так і в регіонах. 

«Саме ці функції мають забезпечувати префекти - представники держави. Якщо хтось 
думає, що держава може існувати без ефективних інститутів влади, то це глибоко хибна 
позиція. До речі, французи ввели інститут префекта зразу ж після війни у 1945 році, як крок, 
спрямований на зміцнення державного управління. Як стверджують французькі експерти, 
Президент Шарль де Голль вважав, що Франція програла війну через слабкі державні 
інститути і, в першу чергу, слабкого корпусу держслужби. Хіба цей урок не вартий уваги і не 
актуальний для України?», - сказав В’ячеслав Негода. 

До речі, цими днями перший заступник Міністра В’ячеслав Негода у складі  української 
делегації перебуває у навчальній поїздці до Франції. Візит під назвою «Законодавче 
забезпечення та практичні аспекти функціонування інституту префектів у Франції» 
організований Радою Європи у співробітництві з Національною школою адміністрації (ENA) і 
триватиме в Парижі до 30 вересня включно. У складі делегації працюють також представники 
інших центральних органів влади та народні депутати України. 

На одній із зустрічей Жан-Франсуа Девемі, супрефект, радник з міжнародного 
співробітництва Міністерства внутрішніх справ Франції, відзначив пакет реформ, який 
реалізовується в Україні, як якісний і прогресивний. Він підкреслив, що запропонована 
українська модель децентралізації набагато краща за діючу модель у Франції і, у разі її 
реалізації, Україна отримає одну з кращих систем територіальної організації влади та 
місцевого самоврядування. 

 
 
Довідка 
Передбачається, що призначення префектів відбуватиметься так само, як сьогодні 

призначаються голови місцевих адміністрацій – Президентом України за поданням Кабінету 
Міністрів України. Але кардинально змінюється кадрова політика -  перше призначення на 
посади префектів буде здійснюватися з відбором кандидатур на конкурсній основі. 
Паралельно – формування кадрового резерву майбутніх префектів. 

 
За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248514671&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248514671&cat_id=244276429
http://www.minregion.gov.ua/news/yakscho-htos-dumae-scho-derzhava-mozhe-isnuvati-bez-efektivnih-institutiv-vladi-to-ce-gliboko-hibna-poziciya---vyacheslav-negoda-419423/
http://www.minregion.gov.ua/news/yakscho-htos-dumae-scho-derzhava-mozhe-isnuvati-bez-efektivnih-institutiv-vladi-to-ce-gliboko-hibna-poziciya---vyacheslav-negoda-419423/
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ПЕРШІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ ВІДБУДУТЬСЯ 25 ЖОВТНЯ 
2015 РОКУ У 159 ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАДАХ 
25 жовтня 2015 року у 159 об'єднаних територіальних громадах відбудуться перші вибори 

депутатів  та голів громад , з яких 21 міська, 45 селищних та 93 сільських громад.   
Загалом до складу новоутворених громад увійшли 794 міських, селищних, сільських ради. 
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90 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО ДОПОМОГИ ВІД ЄС, 
ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ, ПІДУТЬ НА ТРИ 

НАПРЯМКИ РОБОТИ, – ГЕННАДІЙ ЗУБКО 
 
90 мільйонів євро допомоги від 

Євросоюзу можуть піти на три 
напрямки підтримки реформи 
децентралізації. Про це заявив Віце-
прем'єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства України 
Геннадій Зубко, коментуючи 
останні домовленості із 
Представництвом ЄС. 

«Ці гроші – допомога, яку наші 
європейські колеги готові виділити 
виключно під реформу 

децентралізації. Для того є кілька аргументів. По-перше, децентралізація є найбільш 
пропрацьовано реформою країни, по-друге, її підтримує міжнародне співтовариство, по-
третє, Євросоюз готовий у подальшому долучити до програми допомоги інші країни», - 
заявив Геннадій Зубко. 

За словами урядовця, європейці планують скерувати 90 мільйонів євро допомоги на такі 
напрямки: розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад, допомогу у розробці 
інвестиційних проектів регіонального розвитку, створення центрів по наданню 
адміністративних послуг в об'єднаних територіальних громадах. 

«Наша спільна задача – якомога швидше підготувати зустрічну пропозицію для 
Європейського Союзу, адже ця допомога не є закріпленою за Україною. Якщо ми будемо 
зволікати, то ЄС може передати ці кошти на інші проекти, зокрема на допомогу Сирії чи 
Тунісу. Тому ми маємо діяти професійно та злагоджено», - додав Геннадій Зубко. 

Програма допомоги ЄС розпочнеться 1 січня 2016 року. 
 

Прес-служба Віце-прем'єр-міністра 

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

http://www.minregion.gov.ua/news/90-milyoniv-evro-dopomogi-vid-es-peredbacheni-dlya-decentralizaciyi-pidut-na-tri-napryamki-roboti--gennadiy-zubko-350088/
http://www.minregion.gov.ua/news/90-milyoniv-evro-dopomogi-vid-es-peredbacheni-dlya-decentralizaciyi-pidut-na-tri-napryamki-roboti--gennadiy-zubko-350088/


 

 19 

ЯКІ НАСЛІДКИ МОЖУТЬ МАТИ ЗМІНИ ДО 
ОСНОВНОГО ЗАКОНУ І ЧИ ВАРТО БОЯТИСЯ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ? 
 
Газета "Голос України" поцікавилася думкою члена Конституційної комісії, 

Виконавчого директора Асоціації міст України" Мирослава ПІТЦИКА.  
- Як представник робочої групи з питань децентралізації, наполягаю на тому, що цю 

реформу треба приймати якнайшвидше. У ній немає нічого злого, що може зашкодити 
діяльності місцевого самоврядування. Тим паче не бачу в ній узурпації влади однією із 
зацікавлених сторін: чи то парламентом, чи то Президентом. 

Із самого початку я пішов працювати в Конституційну комісію, щоб відстояти гарантії для 
здійснення місцевого самоврядування відповідно до Європейської хартії. У принципі, в 
напрацьованому законопроекті є все, що стосується цих гарантій і унеможливлення появи 
нового Януковича з масою ресурсів і повноважень. Можу стверджувати: Європейська хартія 
повністю імплементована в новий варіант Конституції. 

Нині суперечки точаться, зокрема, навколо пункту перехідних і прикінцевих положень, 
який стосується особливості здійснення місцевого самоврядування в Луганській та Донецькій 
областях. Думаю, це положення потрапило зі сторони, але воно вкрай необхідне Україні. Торік 
ми дали слабинку, прийнявши закон, який регулює ці питання в проблемному регіоні. Чинний 
документ поганий, він фактично федералізує ці області. Дивлячись на події, які відбуваються 
на сході, з нашого боку, з українського, можемо припустити: там імітують виведення 
російських військ і припинення вогню роблять усе, щоб вийти на вибори та вимагати дії того 
минулорічного закону. Якби нам вдалося прийняти Конституцію найближчим часом, ще до 
виборів, то в нас був би спокій. Адже здійснення місцевого самоврядування пов'язане із 
виконанням певних норм і певними ресурсами, а "особливості" передбачають зменшення цих 
повноважень. Таке обмеження могло б бути й на сході. 

Не менш активно нині обговорюють повноваження префектів і право розпуску місцевих 
рад. У нас префекти включаються лише тоді, коли йдеться про порушення законів та 
Конституції, і це є у всіх країнах світу. Усюди органи місцевого самоврядування мають діяти 
виключно в межах законів. Кожен, хто йде працювати на відповідні посади, має це пам'ятати. 
Якщо ж людина порушує встановлені правила, її рішення зупинять. А за умов порушення 
державної цілісності і загрози національній безпеці вступає інший механізм оперативне 
втручання Президента, який є гарантом Конституції. Тоді рада і справді може припинити своє 
існування. Але ця процедура не така вже й проста спочатку треба дочекатися висновку 
Конституційного Суду з приводу того, чи справді певне рішення порушує Основний Закон. 
Якщо так, то Президент має внести подання в парламент, і лише народні депутати 
голосуватимуть з цього питання. У наш час параду сепаратистських настроїв це може стати 
певною запорукою цілісності держави. 

Наші префекти не дуже й страшні порівняно з реальними у Франції. Там вони контролюють 
кожну копійку, без їхнього підпису видатки з бюджету здійснювати взагалі неможливо. 

Чи наберуть зміни до Конституції 300 голосів? Очевидно, що є партії, які фінансуються, 
можливо, навіть із Кремля, для того, щоб цих голосів не набрати. Адже відомо: коли росіяни 
побачили наш проект змін до Конституції, то надіслали українському МЗС ноту протесту: 
мовляв, нововведення суперечать духу домовленостей у Мінську. За ними виступили й "ЛНР" 
та "ДНР". Це питання примітивного розуміння  проти виступає Росія і самопроголошені, а вся 
Європа і світ каже, що ми робимо правильно. Тому нашим політикам треба дочекатися виборів, 
щоб спала температура політичного розпалу і схвалити ці зміни якомога швидше. Хоча 
наголошую: особисто я б хотів, щоб документ прийняли ще до жовтня. 

Надія СМІЯН, 
"Голос України" 

    За матеріалами Веб-сайта Асоціації міст України 

http://auc.org.ua/news/yaki-naslidki-mozhut-mati-zmini-do-osnovnogo-zakonu-i-chi-varto-boyatisya-detsentralizatsii
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ: ЗАПИТАННЯ - 
ВІДПОВІДІ 

 
 
Пропонується інформація про децентралізацію освіти: запитання - відповіді, підготовлена 

Яном Герчінським, Старшим експертом шведсько-українського проекту "Підтримка 
децентралізації в Україні".  
        Пропозиції та міркування, які виникли у результаті перегляду інформації можливо 
висловити у відповідній темі на Форумі Центру за посиланням. 

 

http://rozvytok.in.ua/forum/reformuvannya-mistsevogo-samovryaduvannya-ta-teritorialnoji-organizatsiji-vladi/95-detsentralizatsiia-osvity
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://rozvytok.in.ua/images/presentations/QandA_on_decentralisation_of_education.pptx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://rozvytok.in.ua/images/presentations/QandA_on_decentralisation_of_education.pptx
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МІНРЕГІОН КОНСОЛІДУЄ ЗАКОНОДАВЧІ 
ІНІЦІАТИВИ З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ, ЯКІ МОЖНА 

РЕАЛІЗУВАТИ ДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ 
– ГЕННАДІЙ ЗУБКО 

 
Найближчим часом Мінрегіон консолідує і 

подасть на розгляд низку проектів законів та 
нормативно-правових актів, які сприятимуть 
проведенню реформи децентралізації в галузі 
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, 
надання адміністративних послуг, спрощення 
ведення малого та середнього бізнесу. Про це 
заявив Віце-прем'єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 
Геннадій Зубко. 

«За дорученням прем’єр-міністра, Мінрегіон 
провів робочу зустріч з представниками інших 

міністерств, центральних органів влади, науково-дослідницьких інститутів та громадськості. За 
підсумками обговорення наші колеги скерують на Мінрегіон свої пропозиції, які ми 
консолідуємо під єдине бачення реформи», - зазначив Геннадій Зубко. 

За словами урядовця, без змін до Конституції завершити реформу неможливо, але приклад 
фінансової децентралізації доводить, що ці процеси можуть бути паралельними. «Ми не будемо 
сидіти, склавши руки, та чекати на рішення депутатського корпусу. Те, що неможливо зробити 
без змін до Основного Закону, будемо робити після голосування. А поки ми віддамо на місця ті 
повноваження, які можемо», - додав Геннадій Зубко. 

За словами Міністра, Мінрегіон збиратиме пропозиції з інших міністерств та відомств 
протягом тижня. «Наша задача – пришвидшити цю роботу, адже є відомства, які відверто 
зволікають з реалізацією реформи децентралізації. Їм ми будемо приділяти навіть не подвійну, 
а потрійну увагу», - зауважив Геннадій Зубко.   

Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України є ключовим в реалізації реформи децентралізації у країні. 

Минулого тижня Мінрегіон разом Держгеокадастром анонсував початок перезавантаження 
системи управління землями, задля чого було оголошено кадровий конкурс на заміщення 
керівних посад у Держгеокадастрі. 

Прес-служба Віце-прем'єр-міністра 
29.09.2015 

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 

http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-konsolidue-zakonodavchi-iniciativi-z-decentralizaciyi-yaki-mozhna-realizuvati-bez-zmin-do-konstituciyi--gennadiy-zubko-393706/
http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-konsolidue-zakonodavchi-iniciativi-z-decentralizaciyi-yaki-mozhna-realizuvati-bez-zmin-do-konstituciyi--gennadiy-zubko-393706/
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2016 РІК МАЄ СТАТИ ПЕРІОДОМ КАРДИНАЛЬНОЇ 
ЗМІНИ В ПІДХОДАХ ДО ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ І 

ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 

При реалізації нової державної 
регіональної політики необхідно прагнути до 
досягнення європейських стандартів життя 
громадян та підвищення 
конкурентоспроможності регіонів. Саме тому 
для подолання викликів та досягнення 
стратегічних цілей розвитку в Україні 
впроваджуються європейські стандарти 
управління регіональним розвитком. 

Про це сказала директор Департаменту 
регіонального розвитку Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України Олена Кучеренко під час наради-семінару з 
регіональними економічними службами на тему «Нова державна регіональна політика в 
Україні – основні завдання до кінця 2015 та на 2016 рік», яка відбулася в Харкові в рамках 
заходів VII Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські 
ініціативи!» за підтримки проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в 
Україні». 

«В державі впроваджується низка заходів для ефективного розвитку регіонів, формується 
відповідна нормативна база. Так, прийнято Державну стратегію регіонального 
розвитку,розроблено План її реалізації та порядки проведення їх моніторингу та оцінки 
ефективності та результативності регіональної політики, Закон «Про засади державної 
регіональної політики», який визначив нову систему управління, удосконалено 
інструменти державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та створено on-line 
платформу проектів та програм регіонального розвитку тощо», - зазначила Олена Кучеренко. 

Вона також нагадала, що вже розроблено 25 регіональних стратегій розвитку регіонів, з 
яких облрадами затверджено 20, а 14 регіонів вже затвердили плани реалізації цих стратегій. 

«Ми проводимо роз’яснювальну роботу з регіонами та наголошуємо на необхідності 
прискорити затвердження облрадами регіональних стратегій розвитку. Відсутність в окремих 
регіонах затверджених стратегій та планів заходів з їх реалізації створює ризик для регіонів 
щодо своєчасного отримання коштів ДФРР на 2016 рік», - повідомила Олена Кучеренко. 

Олена Кучеренко впевнена, що місцевій владі необхідно заохочувати громади до розробки 
та подання на конкурсний відбір проектів розвитку, які підвищують конкурентоспроможність 
регіонів, створюють робочі місця, забезпечують якісні послуги та найвищі стандарти життя. 

«Фонд також відіграватиме важливу роль у підтримці тих спроможних територіальних 
громад, які об’єдналися. 2016 рік має стати періодом кардинальної зміни в підходах до 
фінансування програм і проектів регіонального розвитку та впровадження кращих 
міжнародних практик та стандартів», - зазначила вона. 

В ході наради учасники також обговорили стан соціально-економічного розвитку регіонів, 
нові підходи щодо його моніторингу та оцінки, стан впровадження європейських стандартів 
управління регіональним розвитком тощо. 

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

http://www.minregion.gov.ua/news/2016-rik-mae-stati-periodom-kardinalnoyi-zmini-v-pidhodah-do-finansuvannya-program-i-proektiv-regionalnogo-rozvitku-978918/
http://www.minregion.gov.ua/news/2016-rik-mae-stati-periodom-kardinalnoyi-zmini-v-pidhodah-do-finansuvannya-program-i-proektiv-regionalnogo-rozvitku-978918/
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УРЯД УТВОРИВ МІЖВІДОМЧУ КООРДИНАЦІЙНУ 
КОМІСІЮ З ПИТАНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 

16 вересня Кабінет Міністрів України 
відповідною постановою утворив 
Міжвідомчу координаційну комісію з 
питань регіонального розвитку. 

Проект постанови Уряду «Про 
утворення Міжвідомчої координаційної 
комісії з питань регіонального розвитку» 
розроблено Мінрегіоном відповідно до 
вимог Закону України «Про засади 
державної регіональної політики». 

Міжвідомча комісія має забезпечити 
координацію діяльності органів 
виконавчої влади з питань формування та 

реалізації державної регіональної політики, в тому числі - з питань виконання завдань, 
визначених в державній та регіональних стратегіях розвитку і планах заходів з їх реалізації, а 
також підготовки та реалізації інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку. 

 
За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-utvoriv-mizhvidomchu-koordinaciynu-komisiyu-z-pitan-regionalnogo-rozvitku-453647/
http://www.minregion.gov.ua/news/uryad-utvoriv-mizhvidomchu-koordinaciynu-komisiyu-z-pitan-regionalnogo-rozvitku-453647/
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СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ БУДЕ 
ПОВНІСТЮ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕНА – ГЕННАДІЙ ЗУБКО 

Перезавантаження системи земельних відносин в Україні відбудеться відповідно до 
концепції реформи децентралізації. Про це заявив Віце-прем'єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
Геннадій Зубко на прес-конференції, що відбулася у Києві. За його словами, побудова нової, 
європейської системи координат у сфері управління землями є логічним та своєчасним 
кроком реалізації найголовнішої реформи країни. 

«Новостворені об’єднані громади повинні мати ресурси для свого ефективного розвитку. 
Окрім бюджетних та податкових можливостей, держава передає цим громадам і земельні 
ресурси», - сказав Геннадій Зубко. 

За словами Геннадія Зубка, для успішного реформування земельної сфери потрібна 
ефективна, дієва команда, задля чого Держгеокадастр оголошує кадровий конкурс на 
заміщення керівних посад. «Поламані олівці не пишуть, люди, які роками існували у 
корупційній системі координат, ні фізично, ні ментально не готові до реформ. Нам потрібне 
тотальне оновлення та омолодження. Приклад нової поліції доводить, що це цілком 
реалістична задача», - підкреслив урядовець. 

За словами Геннадія Зубка, останньою краплею став випадок у Полтавській області, де 
нещодавно призначений начальник Держгеокадастру попався на хабарі: «Нову систему 
управління землею здатна створити лише нова команда менеджменту. Сьогодні, за даними 
моніторингу, ми маємо претензії майже до половини регіональних керівників. Перевиховати 
їх неможливо – винних потрібно притягнути до відповідальності, непрофесійних просто 
звільнити». 

"Прийнято рішення про звільнення дванадцяти керівників обласних управлінь 
Держгеокадастру - міста Києва, Полтавської, Сумської, Рівненської, Тернопільської, 
Харківської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Одеської, Вінницької та 
Хмельницької областей", - повідомив він. 

Геннадій Зубко наголосив, що Мінрегіон разом із Держгеокадастром мають стратегію 
реформування земельних відносин у державі. 

«Принципи дуже прості: передача повноважень на місця, ліквідація корупції, 
запровадження адміністративних послуг в електронному вигляді, раціональна система обігу 
та контролю земель. Все це вже реалізовано у нормальних економіках, нам треба лише взяти 
звідти найкраще та належним чином імплементувати», - додав Геннадій Зубко. 

«Децентралізація земельних відносин передбачає передачу права розпорядження 
землями громадам, власність на землі перейде об'єднаним громадам. Держгеокадастр 
здійснюватиме лише контроль за використанням землі»,  - наголосив Геннадій Зубко. 

За словами урядовця, дорожня карта 
реформування земельної сфери  готова, і її 
презентують вже на найближчому засіданні 
Уряду. 

Нагадаємо, що Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства є 
ключовим у сфері реалізації реформи 
децентралізації. 

Одним з нещодавніх прикладів 
успішної імплементації реформи стала 
передача на місця повноважень Державної 
архітектурно-будівельної інспекції  (ДАБІ). 

 



 

 25 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 26 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прес-служба Віце-прем'єр-міністра 

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

http://www.minregion.gov.ua/news/sistema-zemelnih-vidnosin-v-ukrayini-bude-povnistyu-perezavantazhena--gennadiy-zubko-417431/
http://www.minregion.gov.ua/news/sistema-zemelnih-vidnosin-v-ukrayini-bude-povnistyu-perezavantazhena--gennadiy-zubko-417431/
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ЗМІНА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ 
РЕСУРСАМИ ЗАЛУЧИТЬ ІНВЕСТИЦІЇ ТА СПРИЯТИМЕ 

РОЗВИТКУ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД, - В’ЯЧЕСЛАВ НЕГОДА 

 
Існуюча система організації 

управління земельними 
ресурсами побудована на 
старій централізованій системі. 
Тому разом з децентралізацією 
дуже важливо провести і зміну 
системи управління. 

Про це сказав Перший 
заступник Міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
В’ячеслав Негода в ході прес-
конференції на тему 
«Децентралізація в сфері 
земельних відносин: повне 
перезавантаження». 

«Сьогодні питання земельних відносин контролюється органами місцевого самоврядування 
тільки в межах населених пунктів. Це лише біля 4% території України. Рештою землі 
розпоряджаються державні органи. Цю систему необхідно змінити, передавши основну частину 
земельних ресурсів у розпорядження саме органам місцевого самоврядування, спроможним 
територіальним громадам, а іншу частину залишити за державою. Роллю держави, в першу 
чергу, буде забезпечення контролю за раціональним використанням земельних ресурсів», - 
зазначив В’ячеслав Негода. 

Передача повноважень Держгеокадастру на місця необхідна через цілу низку причин. У 
тому числі і тому, що забезпечити стабільний та ефективний розвиток територіальних громад 
не надавши їм можливість самостійно розпоряджатися земельними ресурсами неможливо. 

«Це не тільки фінансова основа та земельні податки, це, в першу чергу, інвестиційна 
складова будь якої громади. Дуже важливо, щоб юрисдикція територіальних громад 
розповсюджувалася на всю їх територію. І нам необхідно впровадити один з принципів 
Європейської хартії місцевого самоврядування і Концепції реформи місцевого самоврядування, 
затвердженої Урядом – повсюдність місцевого самоврядування», - зауважив Перший заступник 
Міністра. 

 
За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

http://www.minregion.gov.ua/news/zmina-sistemi-upravlinnya-zemelnimi-resursami-zaluchit-investiciyi-ta-spriyatime-rozvitku-spromozhnih-teritorialnih-gromad---vya-409797/
http://www.minregion.gov.ua/news/zmina-sistemi-upravlinnya-zemelnimi-resursami-zaluchit-investiciyi-ta-spriyatime-rozvitku-spromozhnih-teritorialnih-gromad---vya-409797/
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ЗАПРОШУЄМО ДО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОРЕНДНЕ ЖИТЛО» 

ОПРИЛЮДНЕНИЙ ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО ОБГОВОРЕННЯ 
За дорученням Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка розроблений проект Закону 
України «Про орендне житло». 

Документ розміщений для публічного обговорення на офіційному сайті Мінрегіону. 

Законопроект розроблений з метою вирішення проблеми забезпеченості населення 
житлом. Його прийняття дозволить протягом у стислі строки  збільшити загальний обсяг 
житлового фонду України за рахунок доступного для більшості населення України сучасного 
орендного житла. Будівництво такого житла  сприятиме залученню інвестицій,  насамперед 
іноземних, у вітчизняну економіку. Також, відбудеться активізація будівельної та супутніх 
галузей економіки. 

Зауваження та пропозиції до законопроекту приймаються ТУТ   

За матеріалами Веб-сайта Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 

ПРОЕКТ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ В 
ЧАСТИНІ ПРАВОСУДДЯ, СХВАЛЕНИЙ 

КОНСТИТУЦІЙНОЮ КОМІСІЄЮ ТА НАПРАВЛЕНИЙ 
ДО ВЕНЕЦІАНСЬКОЇ КОМІСІЇ (ДОКУМЕНТ) 

 
4 вересня 2015 року у 

Верховній Раді України 
відбулося чергове засідання 
Конституційної Комісії, на 
якому більшістю голосів 
було ухвалено проект змін до 
Конституції України в 
частині правосуддя та 
прийнято рішення направити 
його до Венеціанської комісії 
для отримання остаточного 
висновку. 

 
 

 
Зауваження та пропозиції до документа надсилати на електронну 

адресу:constitution@apu.gov.ua. 

 
За матеріалами Офіційного Веб-порталу Верховної Ради України 

http://www.minregion.gov.ua/regulatory/proekty-reguljatornyh-aktiv-dlja-obgovorennja-ta-analizy-reguljatornogo-vplyvu/proekt-zakonu-ukrayini-pro-orendne-zhitlo-105799/
http://www.minregion.gov.ua/regulatory/povidomlennja-pro-opryljudnennja-proektiv-reguljatornyh-aktiv/povidomlennya-pro-oprilyudnennya--proektu-zakonu-ukrayini-pro-orendne-zhitlo-722995/
http://www.minregion.gov.ua/news/proekt-zakonu-ukrayini-pro-orendne-zhitlo-oprilyudneniy-dlya-publichnogo-obgovorennya-40970/
http://www.minregion.gov.ua/news/proekt-zakonu-ukrayini-pro-orendne-zhitlo-oprilyudneniy-dlya-publichnogo-obgovorennya-40970/
http://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/34122.pdf
http://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/34122.pdf
mailto:constitution@apu.gov.ua
http://rada.gov.ua/news/Novyny/115705.html


 

 29 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛРАДА РОЗРОБИЛА 
ПРОГРАМУ НАВЧАННЯ ДЛЯ НОВООБРАНИХ МЕРІВ ТА 

СЕЛИЩНИХ ГОЛІВ 
Дніпропетровська обласна рада разом 

з провідними німецькими експертами та 
українськими науковцями розробили нову 
навчальну програму «Ефективний лідер». 
Вона спрямована на підготовку і 
підвищення кваліфікації новообраних 
міських, селищних голів і 
впроваджуватиметься після місцевих 
виборів 2015 року. Курс базується на 
досвіді баварських муніципалітетів та 
враховує проблематику і потреби 
управлінців Дніпропетровщини. 

«Цього року відбудуться місцеві 
вибори і нові управлінці потребуватимуть певних знань. Ми залучаємо світових експертів та 
сучасні практики управління територіями, щоб міські і селищні голови були ефективними у 
будь-яких умовах», – зазначив голова Дніпропетровської облради Євген Удод. 

Нова програма розроблена на замовлення Дніпропетровської обласної ради у співпраці 
з Фондом Ганса Зайделя в Україні та Інститутом врядування. Впровадять її на базі 
Дніпропетровського регіонального інституту держуправління Національної академії 
державного управління при Президентові України. 

«Ця програма – абетка для мерів. Людина, яка після обрання перший раз зайшла в 
кабінет і почала виконувати функцію міського чи селищного голови, має щодня виконувати 
обіцянки, які давала своїй громаді. Для цього потрібні спеціальні знання: як це реалізувати на 
практиці. Курс надасть необхідний мінімум для ефективного управління територією. Ми 
покажемо керівникам можливості, які у них є вже сьогодні, які можуть зробити їх місто чи 
село заможнішим та успішним», – відзначає один із розробників навчального курсу, голова 
правління громадської організації «Інститут врядування» Анатолій Чемерис. 

За словами експерта Фонду Ганса Зайделя професора Юргена Вальхсхьофера (екс-
бургомістр міста Динкельсбюль, Баварія), на виборах громадяни обирають особистість. Їх не 
цікавить дипломи, їх хвилює – чи можуть вони довіряти кандидату. «Тобто, керівником 
території може стати людина, яка не має професійних якостей для виконання цієї роботи. 
Логічно, що після обрання на посаду, йому можна запропонувати пройти певну підготовку. 
Наш курс показує як функціонує система управління, як відбувається економічне життя. 
Також управлінці повинні освоїти самоменеджмент, навчитися керувати людьми, 
співпрацювати з громадськістю і багато іншого», – розповів німецький експерт. 

Керівник проектів Фонду Ганса Зайделя в Україні, республіці Молдова та Румунії 
Даніель Зайберлінг підкреслив, що даний навчальний проект можна буде впроваджувати в 
усіх регіонах України. 

За матеріалами Веб-сайта Дніпропетровської обласної ради 

 

  

  

 

http://www.oblrada.dp.ua/press/news/default/2015-09/3833
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У ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ ВІДКРИЛИ АМБІЦІЙНИЙ 
ПРОЕКТ З РОЗВИТКУ КОСМОСУ – ПЕРШИЙ В 

УКРАЇНІ SPACE HUB 
20 вересня у Дніпропетровську у Парку 

Ракет відкрився перший в Україні SPACE 
HUB – професійна платформа для нових ідей у 
космічній сфері. Вона містить бізнес-інкубатор 
для космічних, інженерних та IT start-up, 
event-зону для наукових заходів та музей 
науки, де розмістять прототипи унікальних 
наукових розробок. Зараз тут вже з’явилися 
перші експонати: об`ємна таблиця 
Менделєєва, яка містить 16 нових елементів, 
виявлених у космосі та котушку 
(трансформатор) Тесла. 

«SPACE HUB – це платформа для ініціативних людей, молодих вчених, які генерують 
унікальні ідеї з розвитку космічної галузі. Амбітна ідея належить резидентам бізнес-
інкубатору InnovationBox, який ми відкрили минулого року. Ми створюємо сприятливе 
середовище, де ідеї та проекти трансформуються в успішні бізнес-компанії. І у нас є 
результати – за час існування InnovationBox 5 проектів отримали інвестиції в розмірі 250 тис. 
доларів. Механізм дуже простий: хлопці приходять зі своїми ідеями в бізнес-інкубатор. Тут їх 
навчають, надають експертну підтримку, допомагають в бізнес-плануванні. У підсумку ідея 
трансформується в готовий бізнес-проект, який можна пропонувати донорам, інвесторам, 
банкам. Це ефективна система, яка дає молодим підприємцям перший імпульс для розвитку», 
– зазначив голова облради Євген Удод. 

Наразі молоді підприємці вже мають ряд конкретних пропозицій для розробки – це 
контроль психологічного стану космічних туристів та електродвигун для супутника. 

За словами ініціатора створення SPACE HUB, ментора Дніпропетровського бізнес-
інкубатору InnovationBox Максима Ткаченка, головна ідея проекту – змінити уявлення людей 
про космос, розширити їх світогляд у цьому напрямку та довести, що розвиток цієї галузі 
дозволить розширити економічні та промислові можливості Дніпропетровщини та України. 

Цього ж дня біля Парку Ракет працювала величезна інтерактивна лабораторія під 
відкритим небом – Наукові пікніки. Відвідувачі змогли долучитися до цікавих експериментів, 
дослідів, ігор з фізики, хімії, математики, геології, робототехніки, біології, електротехніки та 
відчути себе геніальним науковцем. 

За матеріалами Веб-сайта Дніпропетровської обласної ради 

 

 

 

 

 

 

http://www.oblrada.dp.ua/press/news/default/2015-09/3837


 

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
GREEN MIND - 2015 

 
 

Міжнародний форум для сталого розвитку GREEN MIND 
- 2015 відбудеться 27-28 жовтня у Києві. 

Ініціатори заходу: Торгово-промислова палата України, 
ВГО "Жива планета" за підтримки Міністерства екології та 
природних ресурсів України, Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України. 

Відмінна риса GREEN MIND - 2015 - формат бізнес-форуму і спрямованість на 
інтеграцію екологічної складової в практичне виробниче середовище з метою сталого 
розвитку підприємств різних галузей. 

 
Тематичні напрямки роботи Форуму: 
 
стратегія екологічної політики та національний план дій на період до 2020 року; 
енергоефективність та ресурсозберігаючі технології чистого виробництва: стимули, 

інновації, інвестиції; 
екологічний податок та збори: необхідні реформи для забезпечення еколого-

економічної ефективності; 
можливості та ризики для бізнесу, пов'язані з імплементацією окремих директив та 

регламентів ЄС: оцінка впливу на навколишнє середовище, запобігання забруднень, торгівля 
викидами парникових газів, управління відходами; 

інновації в маркетингу та комунікаціях. 
 
 
Реєстрація доповідачів та учасників здійснюється в режимі он-лайн на офіційному 

сайті Форуму http://greenmind.com.ua/ 

 

http://greenmind.com.ua/



