
 
 
 
 

Третя навчальна сесія 
в рамках річного навчального циклу  

з розробки стратегій розвитку територіальних громад у м. Києві 
 

ПРОГРАМА  
 

    12-13 березня 2018 року      м. Київ, готель «Русь» (вул. Госпітальна, 4)  
 

12 березня 2018 року 

  7.00 – 10.00 
 

Прибуття учасників, поселення в готель 
 

10.00 – 11.00 Реєстрація учасників. Кава (1 поверх, фойє конференц-залу) 
 
11.00 – 13.00 

 
I паралельне засідання навчальних груп  
Група PPV (зал «Секція ABCD») 
Вітальне слово  
                Ігор Парасюк, директор проекту ПУЛЬС 

 

Результати роботи між 2 і 3 модулем. 
Структура стратегії розвитку, програми та проекти, портфоліо проектів. 
Взаємозв’язок між стратегією, інструментами розвитку, програмами та проектами. 
Інструменти економічного розвитку території. 

Володимир Крижанівський, тренер 
Любов Мочарська, тренер 
 

Група ЦНД (зал «Секція FE») 
Вітальне слово  
                Ігор Парасюк, директор проекту ПУЛЬС  
Проблеми виконання завдань попереднього навчального етапу та шляхи їх 
вирішення. 
Обговорення визначених цілей розвитку за напрямами та рейтинг оперативних 
цілей. 

Володимир Проскурнін, тренер 
Ірина Ковра, тренер 
Дмитро Лукін, тренер 
 

13.00 – 14.00 Обід  (2 поверх, зал «Русь») 
 
14.00 – 15.45 

 
II паралельне засідання навчальних груп  

 

Група PPV (зал «Секція ABCD»)  
Проектний менеджмент: підготовка проектів 

Володимир Крижанівський, тренер 
Любов Мочарська, тренер 
 

Група ЦНД (зал «Секція FE») 
Практична робота: «Визначення показників досягнення цілей» 

Володимир Проскурнін, тренер 
Ірина Ковра, тренер 
Дмитро Лукін, тренер 
 

15.45 – 16.10 Перерва на каву (1 поверх, фойє конференц-залу) 

 



 
16.10 – 18.00 

 
III паралельне засідання навчальних груп  

 

Група PPV (зал «Секція ABCD») 
Приклади проектів економічного розвитку 
Практична вправа: розробка портфелю проектів 

Володимир Крижанівський, тренер 
Любов Мочарська, тренер 
 

Група ЦНД (зал «Секція FE») 
Практична робота: «Визначення термінів досягнення цілей. Визначення 
відповідальних, виконавців, джерел фінансування» 

Володимир Проскурнін, тренер 
Ірина Ковра, тренер 
Дмитро Лукін, тренер 

 
18.00 – 19.00 Вечеря (2 поверх, зал «Русь») 
 
 
 

13 березня 2018 року 
 
9.00 - 11.00 IV паралельне засідання навчальних груп  

  

Групи PPV (зал «Секція ABCD»)  
Можливості для фінансування проектів 
Практична вправа: розробка концепцій проектів розвитку 

Володимир Крижанівський, тренер 
Любов Мочарська, тренер 
 

Група ЦНД (зал «Секція FE») 
Практична робота: «Побудова мережевого ГРАФІКУ досягнення цілей за 
Рейтингом цілей».  
Практична робота: «Визначення тем проектів для досягнення оперативних цілей». 

Володимир Проскурнін, тренер 
Ірина Ковра, тренер 
Дмитро Лукін, тренер 

 
11.00 – 11.15 Перерва на каву (1 поверх, фойє конференц-залу) 
 
11.15 - 13.00 

 
V паралельне засідання навчальних груп  

 

Група PPV (зал «Секція ABCD»)  
Проектний менеджмент: реалізація та управління проектами. Поради та підказки. 

Володимир Крижанівський, тренер 
Любов Мочарська, тренер 
 

Група ЦНД (зал «Секція FE») 
Технічні завдання на ПРОЕКТИ (проектні картки). 
Обговорення домашнього завдання. 

Володимир Проскурнін, тренер 
Ірина Ковра, тренер 
Дмитро Лукін, тренер 

 
13:00 – 14:00 Обід (2 поверх, зал «Русь»).  

Від’їзд учасників 
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