
 
 

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 

 
ПРОГРАМА 

 засідання Секції АМУ з питань кадрів та організації роботи ради 
 

18-19 травня 2017 р.             м.Миргород 
 

18 травня 2017 року 
 

11.15 – 11.30 
 
 
 
 

Реєстрація учасників засідання Секції  
Місце: Миргородська міська рада, м. Миргород, вул. Незалежності, 17 
Кава брейк 
 

11.30 – 11.45 
 

Відкриття засідання Секції  
Привітання учасникам засідання Секції від Миргородської  міської ради 
Міський голова Соломаха С.П. 

 
11.45-13.00 Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 

09.02.2017 р., перспективи його впровадження та напрями розвитку 
законодавчої бази служби. 

Мягкоход В.М., Пархоменко В.Г.,  Асоціація міст України 

13.00 – 14.00 Перерва на обід 
Готельно-ресторанний комплекс «Миргород», м. Миргород, вул. Гоголя, 102  
 

14.00 – 15.30 Стратегія сектору «Організація діяльності органів місцевого 
самоврядування та професійний розвиток їхніх службовців», яка прийнята і 
реалізується АМУ. Законодавча карта реформування сфери кадрів та 
організації роботи ради 
Пархоменко В.Г., Асоціація міст України 
 
Обговорення 
 

15.30 – 16.15 
 

Обговорення нових законів та законопроектів, що стосуються галузі. 
1. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо набуття 
повноважень сільських, селищних, міських голів» від 09.02.2017 р.; 
2.Проект Закону про внесення змін до статті 51 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" щодо формування персонального складу виконавчого 
комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, № 5656 від 
23.01.2017 
3. Проект Закону про внесення змін до статті 59-1 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" щодо уточнення деяких положень, № 6416 від 
26.04.2017 
4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання 
корупції" (щодо депутатів сільських рад), № 6300 від 06.04.2017 
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Модерує: Пархоменко В.Г.,  Асоціація міст України 
 

16.15-17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обговорення та формулювання проблем галузі та необхідних 
першочергових змін до чинного законодавства: 
1. Проблеми законодавства з запобігання корупції.  
2.Проблеми підвищення кваліфікації кадрів ОМС. 
3.Проблеми галузі, запропоновані для обговорення учасниками секції. 

Модерує: Пархоменко В.Г.,  Асоціація міст України 
 

17.00 – 18.00 Загальна дискусія, формування пропозицій 
 

19.00 Вечеря  
Готельно-ресторанний комплекс «Миргород», м. Миргород, вул. Гоголя, 102  
___________ 

 
                         

 19 травня 2017 року 
 

9.30 – 11.20 
 

Обмін досвідом з вирішення проблем у сфері кадрів та організації роботи 
ради   
Модерує: Пархоменко В.Г.,  Асоціація міст України 

 
 
11.20 – 11.30 
 

 
 
Кава брейк 
 
 

11.30 – 12.30 
 

Обговорення організаційних питань діяльності Секції. Закриття засідання 
Секції  
 

12.30 Обід 
 Готельно-ресторанний комплекс «Миргород», м. Миргород, вул. Гоголя, 102  
________ 
 

 Від’їзд учасників. 
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