
 
Проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), 

який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID 

 
Навчальний візит до міста Луцька в рамках програми «Маршрути успіхів» на тему:  

«Впровадження енергоменеджменту та реалізація інвестиційних проектів як шлях до 
забезпечення сталого розвитку громади»  

 

в рамках загальнонаціональної програми обмінних  візитів 
для посадових осіб органів місцевого самоврядування «Маршрути успіхів» 

проект 

ПРОГРАМА 
11-12 червня 2019 року, м. Луцьк 

11 червня  

зранку  Прибуття до Луцька. Поселення в готелі «Україна» (вул. Словацького, 2) 

10.45 – 11.00 Перехід до ЦНАПу м. Луцьк (вул. Л. Українки, 35) 
11.00 – 13.00 Засідання (конференц-зала ЦНАПу) 
11.00 – 11.15 Реєстрація учасників, вітальна кава 
11.15 - 11.30 Відкриття та привітання 

Григорій Пустовіт, 
в.п. міського голови, секретар Луцької міської ради 

Мар’яна Конончук, 
в.о. виконавчого директора Волинського регіонального відділення АМУ 

Роман Бондарук,  
віце-президент Всеукраїнської Ради голів ОСББ 

11.30 - 11.45 Луцьк – місто, відкрите для інвестицій 
Сергій Омельчук, 

 заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу 
інвестиційної діяльності 

11.45 – 12.00 Міжнародна діяльність Луцької міської ради. Залучення грантових коштів у розвиток 
міста 

Вікторія Гомонець, 
начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності   

12.00 – 12.15 
 

Досвід м. Луцька в сфері енергозбереження 
Костянтин Патракеєв, 

заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу з 
енергозбереження 

12.15 – 12.30 Енергоефективні заходи в житлових будинках об'єднання співвласників  
Надія Коленда, 

 заступник директора департаменту житлово-комунального господарства 
12.30 – 12.45 Створення фондів як дієвий механізм вирішення проблем територіальних громад 

Ольга Шевчук, 
 заступник директора з фінансів та управління персоналом КП «Луцькводоканал» 

12.45 – 13.00 Проект «Покращення надання адміністративних послуг населенню транскордонних 
регіонів шляхом створення мережі центрів надання адміністративних послуг та 
розвитку співпраці Луцького ЦНАПу, Івано-Франківського ЦНАПу та Люблінського 
БОМу. Екскурсія «Центром надання адміністративних послуг» м. Луцька  

Лариса Карп’як, 
 директор департаменту «Центром надання адміністративних послуг» м. Луцька 

13.00 – 13.15 Перехід до готелю «Україна» (вул. Словацького, 2) 

13.15 - 14.00 Обід в готелі  

14.00 - 18.00 Відвідування об’єктів 
14.00 – 14.10 Перехід до ОСББ «Центральна Вежа» (вул. Словацького,12) 
14.10-14.40 Програма відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК м. Луцька, залучених на 

впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2018-2020 роки. 
Ознайомлення з роботою ОСББ «Центральна Вежа» (вул. Словацького,12) 

Надія Коленда, 
 заступник директора департаменту житлово-комунального господарства 



14.40 – 14.50 Перехід до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 (вул. Б.Хмельницького, 4) 
14.50 – 15.20 Термомодернізація спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 в рамках проекту 

«Підвищення енергоефективності в громадських закладах міста Луцька»  
Костянтин Патракеєв, 

 заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу з 
енергозбереження 

15.20 – 15.30 Перехід до Волинського академічного театру ім.Т.Г.Шевченка  (Театральний м-н, 2) 
15.30 – 16.30 Проект «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історичної та культурної 

спадщини Луцька та Любліна», замок Любарта 
Катерина Теліпська, 

начальник управління туризму та промоції міста 

16.30 – 16.40 Переїзд до центрального парку м. Луцька (центральний вхід) 
16.40 – 17.10 Реконструйований центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки 

м. Луцька як приклад співпраці влади і громади 
Юрій Крась, 

директор департаменту житлово-комунального господарства 

17.10 – 17.15 Перехід до Луцького зоопарку (вул. Глушець, 16) 
17.15 – 17.45 Проект «Модернізація зоопарків в Замості та Луцьку, а також підготовка концепції 

створення рекреаційної зони в Жешуві» 
Людмила Денисенко, 

Директор КП «Луцький зоопарк» 

17.45 – 18.00 Переїзд до готелю «Україна» (вул. Словацького, 2) 
18.00 – 19.00 Вечеря у готелі 

 
12 червня 

 

9.00 – 10.00 Сніданок у готелі. Звільнення номерів 
Від’їзд автобусу від готелю о 10.00 

10.00 – 10.15 Переїзд до ОСББ «Федорова 4» (вул. Федорова,4) 

10.15 – 10.45 
 

Програма відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК м. Луцька, залучених на 
впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2018-2020 роки. 
Ознайомлення з роботою ОСББ «Федорова 4»  

Надія Коленда, 
 заступник директора департаменту житлово-комунального господарства 

10.45 – 10.55 Перехід до закладу дошкільної освіти № 4 (вул. Кравчука, 3а) 

10.55 – 12.00 
 

Термомодернізація Закладу дошкільної освіти № 4 та Гімназії № 21 імені Михайла 
Кравчука в рамках проекту «Підвищення енергоефективності в громадських закладах 
міста Луцька» 

Костянтин Патракеєв, 
 заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу з 

енергозбереження 

12.00 – 12.15 Переїзд до ОСББ «Софії Ковалевської, 23а» (вул. Софії Ковалевської, 23а) 

12.15 – 12.45 Програма відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК м. Луцька, залучених на 
впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2018-2020 роки. 
Ознайомлення з роботою ОСББ «Софії Ковалевської, 23а»  

Тарас Заремба, 
 голова ОСББ «Софії Ковалевської, 23а»  

12.45 – 13.00 Підбиття підсумків 

13.00 – 13.15 Переїзд до готелю «Україна» (вул. Словацького, 2) 

13.15 – 14.00 Обід у готелі.  
Від’їзд учасників. 

 


