
 
 

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) 
 

Семінар-нарада для регіональних консультантів АМУ та представників ЗМІ  
 

«Три роки децентралізації: підсумки, успіхи  
та перспективи об’єднання територіальних громад»  

проект 
ПРОГРАМА  

    22-23 травня 2017 року      м. Київ, готель «Русь» (вул. Госпітальна, 4)  
 

22 травня 2017 року 
 
07.00 – 11.00 Прибуття учасників, поселення в готель 
11.00 – 12.00 Реєстрація учасників Кава (1 поверх, фойє конференц-залу) 
 
12.00 – 13.00 

 
Відкриття семінару-наради (1 поверх, конференц-зал «А») 

 Вступне слово Голови Асоціації міст України, Київського міського голови  В.В.Кличка 
 

 Підписання Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською Асоціацією органів 
місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та  Урядовим уповноваженим з прав 
осіб з інвалідністю 

Голова Асоціації міст України, Київський міський голова  В.В.Кличко 
Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю Р.В.Панасюк 

 Виступ Віце-прем'єр-міністра — Міністра регіонального розвитку, будівництва та 
житлово комунального господарства Г.Г.Зубка 
 

 
 

Виступ Виконавчого директора Асоціації міст України О.В.Слобожана  

 Запитання та відповіді 
13.00 – 14.00 Обід  (2 поверх, зал «Русь») 
14.00 – 17.00 Паралельні засідання тематичних  робочих груп 
  

Правові питання  (конференц-зал «Е») 
− Актуальні питання добровільного об'єднання (приєднання) територіальних громад 
− Законодавчі ініціативи щодо утворення спроможних об'єднаних територіальних 

громад, у тому числі у містах обласного значення 
− Новації служби в органах місцевого самоврядування 
− Окремі питання організаційно-правового забезпечення діяльності місцевих рад 

модерує: В.М. Мягкоход,  директор Центрального офісу  
впровадження децентралізаційної реформи  

 
Бюджетні питання (конференц-зал «А») 

− Проблемні питання виконання місцевих бюджетів у 2017 році. 
− Основні напрями бюджетної політики на 2018-2020 роки. 
− Формування системи соціальних стандартів та нормативів 

модерує: В.Г.Кобялко, експерт з місцевих фінансів 
 
Питання місцевого економічного розвитку (конференц-зал «F») 

− Державна політика як інструмент. Ключові елементи правильної регуляторної 
політики. Визначення проблеми та вибір альтернативи. Дизайн регулювань. 
Індикатори ефективності. Типові помилки 

Андрій Паляниця,  експерт Світового банку з регуляторної політики  
  

 



− Огляд  світового досвіду становлення та розвитку інструментів регуляторної 
політики 

Володимир Мороз, кандидат наук з державного управління,  
доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики 

Національної академії державного управління при Президентові України  
− Інструменти оцінки впливу регуляторних рішень. Кейси регулювань 

Андрій Паляниця, експерт Світового банку з регуляторної політики 
Леся Васюник,  експерт Програми USAID ЛЕВ 

− Залучення інвестицій на умовах державно-приватного партнерства 
Ірина Запатріна,  професор,  

Голова Правління Українського центру сприяння розвитку ППП 
Ірина Новікова, начальник відділу державно-приватного партнерства  

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
− Інструменти місцевого економічного розвитку  

модерує: І.М.Пітцик, експерт з місцевого економічного розвитку  
 
Питання комунікацій та поширення успіхів реформ (конференц-зал «ВСD») 
− Поширення історій успіху  та промоція децентралізаційної реформи: інструменти та 

методи, що впроваджуються АМУ в рамках проекту ПУЛЬС  
− Особливості комунікаційної діяльності щодо висвітлення децентралізаційних 

процесів та об’єднання громад в областях  
− Цікаві прес ініціативи: обмін досвідом та обговорення (співпраця з медіа-

середовищем; інфографіка; створення відеосюжетів; написання історій успіхів)  
модерує: М.В.Зеленько, координатор з питань комунікацій 

   
 
 

Нарада виконавчих директорів РВ АМУ (2 поверх, конференц-зал «Київ») 
проводить: О.В.Слобожан, виконавчий директор АМУ 

15.30 – 16.00 Перерва на каву (1 поверх, фойє конференц-залу) 
 Продовження паралельних засідань 

18.00 – 19.00 Вечеря (2 поверх, зал «Русь») 
 
23 травня 2017 року 
 
09.30 – 13.00 Сесійне засідання (1 поверх, конференц-зал «А») 
9.30 -  11.00 Законодавчі перспективи децентралізаційної реформи 

Народні депутати- члени МДО «За розвиток місцевого самоврядування» 
Представники Мінрегіону, Мінфіну, Мінсоцполітики 

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

11.15 - 12.00 Законодавчі ініціативи Кабінету Міністрів України, спрямовані на реформування 
фінансування системи охорони здоров’я в Україні, та позиція Правління АМУ  

В.В.Сидоренко,  
заступник виконавчого директора АМУ – керівник апарату 

  
Участь Асоціації міст України в законодавчому забезпеченні реформування системи 
освіти на місцевому рівні  

Л.А.Мозгова, аналітик АМУ 
 
Законодавчий аспект реформування системи соціального захисту населення з точки зору 
місцевого самоврядування  

Н.М.Миколюк, аналітик АМУ 
12.00 - 12.20 Запитання та відповіді 
12.20 – 12.40 Планування подальшої роботи проекту «Пульс», координації та взаємодії з іншими 

проектами МТД  
О.В.Слобожан, виконавчий директор АМУ 

12.40 – 12.50 Запитання та відповіді 
12.50 -13.00 Підбиття підсумків наради 
13:00 – 14:00 Обід (2 поверх, зал «Русь»). Від’їзд учасників 
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