
 
 

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) 
 

Третя навчальна сесія 
в рамках річного навчального циклу  

з розробки стратегій розвитку територіальних громад у м. Львові 
 
 

ПРОГРАМА  
             

 
1-2 березня 2018 року готель «Дністер»,  

м. Львів, вул. Матейка, 6 
 

1 березня 2018 року 

7.00 – 10.00 Прибуття учасників, поселення в готель 
10.00 – 11.00 Реєстрація учасників. Кава. 
11.00 – 11.10 Вітальне слово 

          Представник АМУ 
11.10 – 13.00 I засідання навчальної групи ВРЦ 

Розгляд тем: 
Етапи стратегічного планування 
Ознайомлення з результатами виконання домашнього завдання учасниками –
система цілей стратегічного плану та підготовка технічних завдань на проекти 
місцевого розвитку 

Василь Кашевський, тренер 
Ігор Воляник, тренер, 
Олександр Волошинський, тренер 

13.00 – 14.00 Обід 
 

14.00 – 15.30 IІ засідання навчальної групи ВРЦ 
Розгляд тем: 

Процедура відбору технічних завдань на проекти розвитку  
Формування плану реалізації Стратегії 

Василь Кашевський, тренер 
Ігор Воляник, тренер, 
Олександр Волошинський, тренер 
 

15.30 – 16.00 Перерва на каву  
 

16.00 – 18.00 IІІ засідання навчальної групи ВРЦ 
Розгляд тем: 

Практикум з відбору технічних завдань на проекти розвитку до плану реалізації 
Стратегії 

Василь Кашевський, тренер 
Ігор Воляник, тренер, 
Олександр Волошинський, тренер 
 

18.00 – 19.00 Вечеря  
 

 



 
2 березня 2018 року 

 
9.00 –10.30 IV засідання навчальної групи ВРЦ 

Розгляд тем: 
Практикум з відбору тех. завдань на проекти розвитку до плану реалізації 
Стратегії  

Василь Кашевський, тренер 
Ігор Воляник, тренер, 
Олександр Волошинський, тренер 
 

10.30 – 10.45 Перерва на каву  
 

10.45 – 12.00 V засідання навчальної групи ВРЦ 
Розгляд тем: 

Практикум з відбору тех. завдань на проекти розвитку до плану реалізації 
Стратегії (продовження) 
Домашнє завдання 

Василь Кашевський, тренер 
Ігор Воляник, тренер, 
Олександр Волошинський, тренер 

  
12:00 – 13:00 Обід   

Від’їзд учасників 
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