
 

Проводиться в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)» 
 

Форум місцевого самоврядування з обговорення фінансування та реформування 
сфери житлово-комунального господарства, земельних ресурсів та комунального 

майна, місцевих фінансів та економічного розвитку 
проект 

ПРОГРАМА 
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Місце проведення: готельний комплекс «Русь» (м. Київ, вул. Госпітальна, 4, ст. метро 
«Палац Спорту») 
Зранку Заїзд та поселення учасників 
10.00-11.00 Реєстрація. Вітальна кава 

(стійка для реєстрації біля залу А+BCD, 1 поверх) 
11.00-13.00 Відкриття Форуму. Привітання учасників 

(Зал А+BCD, 1 поверх) 
 Олександр Слобожан, Виконавчий директор Асоціації міст України 

Обговорення загальних напрямів реформування сфер житлово-
комунального господарства, земельних ресурсів та комунального майна, 
місцевих фінансів та економічного розвитку  
Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України Степан Кубів  
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України 
Геннадій Зубко 
Народні депутати України, представники міністерств, органів 
місцевого самоврядування 

13.00-14.00 Обід (зал «Еліта», 2 поверх) 
14.00-16.00 Паралельні засідання секторальних робочих груп 

Місцеві фінанси та економічний розвиток 
(Зал А+BCD, 1 поверх) 

Модератори – Ігор Онищук, Ігор Пітцик, аналітики Асоціації міст України 
14.00-14.30 Стан впровадження секторальної реформи сфер місцевих фінансів та 

економічного розвитку та реалізації галузевих стратегій АМУ.  
Ігор Онищук, Ігор Пітцик, аналітики АМУ 

14.30-15.50 Обговорення питань у форматі діалогу 
Народні депутати України, представники міністерств, органів 
місцевого самоврядування, експертного середовища 

− Основні підходи та особливості формування місцевих бюджетів у 2018 році 
− Подальші кроки щодо реалізації бюджетної реформи 
− Які інструменти місцевого економічного розвитку потрібно розвивати в 

України 
− Практика реалізації Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». Чи потрібна окрема процедура для ОМС 
Запитання до спікерів 

15.50-16.00 Прийняття рішення щодо подальших кроків впровадження секторальної 
реформи  

Житлово-комунальне господарство 
(Зал «Венеція», 2 поверх) 

Модератор – Олександр Катриченко, заступник Криворізького міського голови 
14.00-14.20 Стан впровадження секторальної реформи сфери житлово-комунального 

господарства та реалізації галузевої стратегії АМУ 
Олег Гарник, аналітик АМУ 



  
14.20-15.50 Обговорення питань у форматі діалогу. 

Народні депутати України, представники міністерств, органів 
місцевого самоврядування, експертного середовища 

− Інформація щодо реалізації програм, спрямованих на підтримку власників 
житла в багатоквартирних будинках у м. Кривий Ріг 

− Методика тарифоутворення та стратегія вирішення проблем 
централізованого теплопостачання в Україні 

− Інноваційні підходи в роботі керуючих компаній 
Запитання до спікерів 

15.50-16.00 Прийняття рішення щодо подальших кроків впровадження секторальної 
реформи  

Управління земельними ресурсами та комунальним майном 
(Зал FE, 1 поверх) 

Модератор – Єлізавета Лалименко, аналітик Асоціації міст України 
14.00-14.20 Стан впровадження секторальної реформи сфери земельних ресурсів та 

комунального майна і реалізації галузевої стратегії АМУ 
Єлізавета Лалименко , аналітик АМУ 

14.20-15.50 Обговорення питань у форматі діалогу 
Народні депутати України, представники міністерств, органів 
місцевого самоврядування, експертного середовища 

− Надання повноважень органам місцевого самоврядування щодо управління 
земельними ресурсами за межами населених пунктів 

− Нормативно-грошова оцінка населених пунктів 
− Використання земель Міністерства оборони в межах міст 
− Проблемні питання правового режиму земель багатоквартирних будинків 

Запитання до спікерів 
15.50-16.00 Прийняття рішення щодо подальших кроків впровадження секторальної 

реформи 
16.00-16.20 Перерва 
16.20-17.00 Підбиття підсумків першого дня Форуму. Озвучення прийнятих 

секторальними робочими групами рішень 
(Зал А+BCD, 1 поверх) 

17.50 Вечеря (зал «Еліта», 2 поверх) 
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7.00-8.45 Сніданок (в готелі) 
9.00-9.45 Трансфер від готелю до Міжнародного виставкового центру  

(м. Київ, Броварський проспект, 15) 
9.45-12.00 Огляд XV Міжнародної спеціалізованої виставки «AQUA UKRАINE - 2017», XV 

Міжнародної спеціалізованої виставки «КомунТех - 2017», VIІ Спеціалізованої 
виставки «ЄвроБудЕкспо-2017», X Міжнародної спеціалізованої виставки 
«Енергоефективність. Відновлювана енергетика-2017», V Спеціалізованої 
виставки «Екологія підприємства- 2017», XIV Міжнародної агропромислової 
виставки «АГРОФОРУМ- 2017» та круглих столів, конференцій та семінарів, 
які проводяться в рамках цих заходів, з метою використання отриманої 
інформації у відповідних сферах діяльності органів місцевого 
самоврядування 

12.00-12.40 Трансфер від Міжнародного виставкового центру до готелю 
12.40-13.40 Обід (зал «Еліта», 2 поверх) 

  14.00 Від’їзд учасників із готелю 
  

 


