
 
 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» в рамках  
проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС),  

який реалізується спільно з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) 
 

ПРОГРАМА 
засідання секції з питань адміністративних послуг 

27-28 квітня 2017 р.                м. Харків 
27 квітня 2017 року 

07:00 – 11:30 Поселення в готель (готель Reikartz, вул. Садова, 4, станції метрополітену «Архітектора Бекетова», 
«Історичний музей») 

11:30 – 12:00 Кава та реєстрація учасників (Харківська міська рада, 2 поверх, мала зала, пл. Конституції, 7 (станції 
метрополітену «Майдан Конституції», «Історичний музей») 

12:00 – 12:20 Привітання учасникам засідання від Харківської міської ради та Асоціації міст України 

Заступник міського голови – керуючий справами 
виконавчого комітету Харківської міської ради 
Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна 

Директор Центрального офісу впровадження 
децентралізаційної реформи Асоціації міст України 
Мягкоход Володимир Михайлович 

12:20 – 13:00 Про роботу системи надання адміністративних послуг у м. Харкові 

Директор Департаменту адміністративних послуг та 
споживчого ринку виконавчого комітету Харківської 
міської ради  
Китайгородська Вікторія Володимирівна 

Департамент реєстрації Харківської міської ради 
Дробот Олег Ігорович 

13:00 – 14:00 Про розвиток системи надання адміністративних послуг в Україні у 2016 році.  
Представник Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України 
Бедриковська Тетяна Вікторівна 

14:00 – 15:30 Обід (готель Reikartz, вул. Садова, 4) 
15:30 – 16:00 Презентація стратегії АМУ у сфері «Електронне врядування та публічні послуги» та законодавчої карти 

реформування 
Директор Центрального офісу впровадження 
децентралізаційної реформи Асоціації міст України 
Мягкоход Володимир Михайлович 

16:00 – 16:45 Обговорення проектів нормативно-правових актів: 
 − законопроект про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного 

стану» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян 
адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (реєстр. №6150 від 
28.02.2017); 
− законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про адміністративні послуги» щодо 
удосконалення порядку надання адміністративних послуг» (реєстр. №6388 від 14.04.2017); 
− законопроект МВС «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух». 

16:45 – 17:30 Обговорення практичних питань впровадження нових законів:  
− щодо реєстрації місці проживання; 
− щодо видачі паспортів; 
− щодо здійснення державної реєстрації. 

17:30 – 18:30 Загальна дискусія. Обговорення організаційних питань. Схвалення пропозицій Секції. 
19:00 – 19:30 Вечеря (готель Reikartz, вул. Садова, 4) 

28 квітня 2017 року 
08:00 – 09:00 Сніданок (готель Reikartz, вул. Садова, 4) 
09:00 – 13:00 Відвідування центру надання адміністративних послуг м. Харкова (Гімназійна наб., 26), його 

територіальних підрозділів Шевченківського району (пр. Науки, 17а), Київського району (вул. 
Чернишевська, 55) (перевезення забезпечується) 

13:00 – 14:00 Обід. Від’їзд учасників (готель Reikartz, вул. Садова, 4)  
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