
  

 

 

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

за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
 

ПРОГРАМА 
засідання Секції Асоціації міст України  

з питань управління комунальним майном громад 

23-24 січня 2020 року                                                                                                            м. Чернівці 
 

23 січня  
До 10.00 Заїзд учасників. Поселення. Сніданок. 

Готель «Буковина», м. Чернівці, вул. Головна, 141 
10.00 – 10.30 Реєстрація учасників  
10.30 – 11.00 Відкриття засідання Секції та привітання 

від Чернівецької міської ради 
від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 
від Державного фонду майна України 

 
Модератор - Тетяна Вікторівна Медвецька, аналітик Асоціації міст 
України з питань земельних відносин та комунального майна. 

 
11.00 – 11.30 

 

 

 

 

11.30 – 12.00 

Обговорення Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна» №157-IX від 03.10.2019р., шляхи реалізації новітніх технологій 
та електронних сервісів. Обговорення Порядку передачі в оренду 
державного та комунального майна, його застосування 

Представник Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та  

сільського господарства України 
 

Робота в електронній торговій системі (ЕТС) за новим Законом України 
«Про оренду державного та комунального майна» 
Укладання договорів з операторами ЕТС. Переваги електронних 
сервісів, проблематика роботи та шляхи їх вирішення 

Владислав Вікторович Уривський,  
представник ДП «Прозорро.Продажі» 

  
Розробка нормативно-правових підзаконних актів Фондом державного 
майна України до впровадженого Закону 

Назарій Валерійович Задирайко,  
заступник начальника Управління  

орендних відносин – начальник відділу  
Фонду державного майна України 



12.00-12.30 Кава-брейк 
12.30 - 13.30 Обговорення проблематики галузі, формування пропозицій та шляхів 

їх вирішення 
Учасники засідання Секції  

14.00 – 15.00 Перерва на обід 
15.00 - 16.00 Продовження засідання Секції 

Особливості передачі в довгострокову пільгову оренду занедбаних 
пам’яток культурної спадщини відповідно до Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна» №157-IX від 03.10.2019р 

Юлія Віталіївна Нечипоренко, 
начальник Головного управління культурної  

спадщини Директорату культурної спадщини  
Міністерства культури, молоді та спорту України 

 
16.00 - 17.30 Загальне обговорення, формування пропозицій 

Учасники засідання Секції 
18.00 Вечеря 

 
 

24 січня  
10.00 – 11.30 Продовження засідання Секції у приміщенні Чернівецької міської ради 

Обмін досвідом на прикладі роботи Чернівецької міської ради 
Володимир Васильович Бузіла, 

 начальник Управління комунальною власністю  
 Департаменту розвитку Чернівецької міської ради 

 
  
11.30 – 12.00 Обговорення проблематики галузі, формування пропозицій щодо 

шляхів їх вирішення 
Підбиття підсумків засідання Секції 

Учасники засідання Секції 
12.00 - 13.00 Огляд міських об’єктів 
13.00 - 14.00 Обід 
14.00 – 15.00 Від’їзд учасників 

 

 

 
 


