
Пропозиції українського уряду щодо конституційних змін, 
необхідних для реформування місцевого самоврядування та здійснення 
децентралізації влади, були представлені віце-прем’єр-міністром 
України  В. Гройсманом 14 квітня на засіданні Тимчасової спеціальної 
комісії парламенту 

В обговоренні взяли участь представники усіх депутатських фракцій і 
груп Верховної Ради, спікер ВР та в. о. Президента України О. Турчинов, 
голова уряду А. Яценюк, а також голови обласних і районних рад, 
представники органів місцевого самоврядування, міські голови, українські 
експерти з питань конституційного права і місцевого самоврядування, 
представники міжнародних організацій. 

Презентуючи прийняту урядом концепцію реформи місцевого 
самоврядування і проект конституційних змін щодо децентралізації влади, 
В. Гройсман наголосив на необхідності досягнення консенсусу між урядом і 
представниками різних політичних сил – адже зміни до Конституції ляжуть в 
основу законів, необхідних для практичного впровадження реформи. 

За словами В. Гройсмана, низка законодавчих ініціатив дасть 
можливість побудувати збалансовану систему управління в країні, 
розмежувати і чітко визначити компетенції між органами місцевого 
самоврядування, передати громадам та регіонам повноваження і фінансові 
ресурси, надати їм важелі впливу на території, скоротити вплив центрального 
апарату і центральної влади на місцеве самоврядування.  

У процесі обговорення представники практично всіх парламентських 
фракцій і органів місцевого самоврядування висловили підтримку 
оголошеному урядом курсу на децентралізацію влади. На думку більшості 
учасників дискусії, реформа місцевого самоврядування не тільки дасть 
можливість відповісти на виклики сьогодення, а й створить основу для 
успішного розвитку України в майбутньому.  

Парламентарі продовжать обговорення пропозицій щодо змін до 
Конституції також у інші її розділи з тим, щоб прийняти зміни до Основного 
закону України до середини травня поточного року. 

17 квітня на позачерговому засіданні уряд ухвалив розпорядження «Про 
організацію проведення обговорення положень змін до Конституції України 
щодо децентралізації державної влади». Цим документом міністрам, 
керівникам інших центральних органів виконавчої влади, обласним, 
Київській міській державним адміністраціям доручається організувати та 
забезпечити до 1 жовтня 2014 р. обговорення відповідних змін до 
Конституції із залученням органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, 



громадськості, наукових та ділових кіл. Координацію проведення 
обговорення доручено Міністерству регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства (Децентралізація влади буде 
закріплена в Конституції // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
 2014. – 15.04; Уряд доручив до 1 жовтня провести обговорення змін до 
Конституції щодо децентралізації влади 
// Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 17.04). 
 


