
 
 
 
 

Проєкт «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який 
реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID 

 

 
 

Засідання Секції фінансистів місцевих рад АМУ 
Проект 

 
ПРОГРАМА 

 
29-30 жовтня 2020 року 
м.Київ  

Місце проведення: Готель «Русь» (вул. Госпітальна, 4,  
станція метро «Палац спорту») 

 
 

29 жовтня 

з 6.00 Заїзд учасників, поселення, сніданок 

10.00-11.00 Реєстрація, кава-брейк  

11.00-13.30 Відкриття засідання Секції, виступи, обговорення  
(зал “Секція А”, 1 поверх)  

11.00-12.15 Вітальне слово  
Олександр СЛОБОЖАН, виконавчий директор Асоціації міст України  
 
Стан реалізації реформи місцевого самоврядування та системи 
територіальної організації влади  
В’ячеслав НЕГОДА, заступник Міністра розвитку громад та територій 
України  

12.15-12.45 Перерва на каву 
12.45-13.30 Особливості регулювання місцевих запозичень та удосконалення 

процедур здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій  
Василь ШКУРАКОВ, заступник Міністра фінансів України 
 
Питання-відповіді, обговорення  

13.30-14.30 Обід (зал “Русь”, 2 поверх)  

14.30-18.00 Продовження засідання Секції, виступи та обговорення  
14.30-16.00 Стан фінансової спроможності місцевих бюджетів у 2020 році. Показники 

місцевих бюджетів у проєкті Державного бюджету на 2021 рік. Зміни до 
Бюджетного кодексу України. Пропозиції АМУ.  
Тетяна ПАЛІЙЧУК, аналітик місцевих фінансів Аналітичного центру АМУ 
 
Проєкт Державного бюджету України на 2021 рік на новій 
адміністративно-територіальній основі: особливості міжбюджетних 
відносин, розподіл міжбюджетних трансфертів, зміни до бюджетного 
законодавства  

 



 
 
Cергій МАРЦЕНЮК, заступник начальника управління формування 
міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Департаменту політики 
міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Міністерства фінансів України 
 

16.00-16.30 Перерва на каву  

16.30-17.00 

Зміни до Податкового кодексу України. Пропозиції АМУ.  
Вікторія КОБЯЛКО, експерт Центрального офісу впровадження 
децентралізаційної реформи АМУ  
 

17.00-18.00 Питання-відповіді, обговорення стану бюджетів місцевого 
самоврядування, виступи представників міст. Підведення підсумків.  

18.30 Вечеря (зал “Еліта”, 2 поверх) 

 
 
30 жовтня 

10.00-12.15 
Засідання Секції, виступи, вирішення організаційних питань, 
обговорення 

10.00-10.15 
Відкриття засідання Секції  
Олександр СЛОБОЖАН, виконавчий директор Асоціації міст України 
 

10.15-12.00 План дій Асоціації міст України у законотворчому та бюджетному 
процесах на 2021 рік  
Організаційні питання Секції фінансистів місцевих рад  

Питання-відповіді, обговорення, виступи представників міст  

12.00-12.15 Підбиття підсумків  

12.30-13.30 Обід (зал “Русь”, 2 поверх)  
 


