
  
 

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) 
проект 

ПРОГРАМА  
 

       засідання Секції АМУ з питань діяльності та розвитку територіальних громад 
 

          26-27 квітня 2018 р.                м. Ужгород 
26 квітня 2018 року 

07:00 – 11:00 Поселення в готель (готель Дует Плюс, вул. Кошицька 6, м. Ужгород) 
 

09:30 – 11:00 Сніданок (Їдальня готелю ) 
 

11:00 – 12:00 Реєстрація учасників (зала готелю) 
 

12:00 – 12:20 Привітання учасникам засідання від Ужгородської міської ради, Закарпатської 
обласної державної адміністрації  та Асоціації міст України 

Ужгородський міський голова   
Андріїв Богдан Євстафійович 

Заступник голови Закарпатської ОДА 
 Мікулін Віктор Петрович 

Експерт із розроблення законодавства та управління 
 ресурсами ОМС Асоціації міст України  

Даменцова Людмила Петрівна 
Виконавчий директор Закарпатського РВ АМУ 

 Ревтій Іван Іванович 
12:20 – 12:35 Спроможність – факт чи старт безперервної роботи 

 
 

12:35 – 12:50 Про планування розвитку об’єднаної територіальної громади 
 

12:50 – 13:10 Про мистецтво жити і працювати в громаді. Про створення умов для життя та 
розвитку жителів громади 
 

13:10 – 13:25 Про створення сприятливого інвестиційного клімату та залучення інвестицій 
 

13:25 – 13:35 Про сприяння розвитку малого і середнього бізнесу  

13:50 – 14:00 Про надання якісних адміністративних послуг населенню громади 

14:00 – 15:30 Обід (приміщення готелю  «Дует Плюс», вул. Кошицька, 6, м. Ужгород) 
 

15:30 – 16:30 Ознайомлення із діяльністю ЦНАП в м. Ужгород 

16:30 – 16:40 Про надання якісних медичних послуг в об’єднаній територіальній громаді (різний 
досвід) 
 

16:40 – 16:50 Про надання якісних послуг у галузі культури 
 

16:50 – 17:00 Про нововведення у діяльності старост 
 

17:00 – 17:20 Про транскордонне співробітництво  
 

17:20 – 17:30 Про надання якісних послуг у галузі освіти (утворення опорних закладів) 
 

 



 
 

17:30 – 18:00 Загальна дискусія. Обговорення організаційних питань. Схвалення пропозицій 
Секції. 
 

19:00 – 19:30 Вечеря (приміщення готелю  «Дует Плюс») 
 

27 квітня 2018 року 
 

07:30 – 08:50 Сніданок (приміщення готелю  «Дует Плюс») 
 

08:50 – 09:30 Трансфер від готелю (вул. Кошицького, 6) до Перечинської територіальної громади 
 

09:30 – 13:00 Ознайомлення із діяльністю Перечинської територіальної громади 
 

13:00 – 13:40 Трансфер до готелю «Дует Плюс» 
 

14:00 – 15:00 Обід. Від’їзд учасників 
 

 

 


	проект
	ПРОГРАМА

