
 
 
 
 

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

 
Форум місцевого самоврядування 

«Секторальні реформи в призмі децентралізації: 
місцеві фінанси, сталий розвиток, земля та майно,  

житлово-комунальне господарство» 
ПРОГРАМА 

24-25 листопада 2016 року                                                                                                    м.Харків 
Національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, 
Центральний корпус, вул. Маршала Бажанова,18                                                                                            

 24 листопада 
Зранку Заїзд учасників 
  9.00-10.00 Реєстрація учасників з ОТГ  

Конференц-зал музейного комплексу, 1-й поверх 
10.00-11.00 Спільна зустріч голів об’єднаних територіальних та голів громад, що прийняли 

рішення про об’єднання 
11.00-12.00 Робоча нарада Віце-прем’єр-міністра України, Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Г.Зубка з 
представниками ОТГ  

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

 Особливості формування бюджетів ОТГ у 2017 році 
Г.Маркович, радник Міністра фінансів України 

 Можливості для розвитку та доступ до ресурсів  
С.Мазур, Балтський міський голова, Одеська область 

 Перспективи розвитку об’єднаних територіальних громад 
В.Сітов, Мереф’янський міський голова, Харківська область 

 Відповіді на питання. Загальне обговорення 
 

11.30-12.00 Реєстрація учасників. Кава   
Аудиторія № 501, 5-й поверх 

12.00-12.20  Відкриття Форуму. Привітання учасникам  
12.20-12.40 Виступ Віце-прем’єр-міністра України, Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства Г.Зубка 
12.40-13.00 Відповіді на запитання 
13.00-13.15 Перерва 
13.15-15.15 Паралельні засідання секторальних робочих груп 
 Місцеві фінанси (конференц-зал № 2,  2-й поверх) 

Модерує: Т.Таукешева, Президент Асоціації фінансистів України, заступник 
Харківського міського голови  

13.15-13.30  Вступне слово модератора  
13.30-13.40 Є.Кузькін, директор Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів 

України  
13.40-13.50 Я.Маркевич, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету  
13.50-14.00 Л.Немикіна, Голова постійної комісії з питань бюджету Харківської обласної ради 
14.00-14.20 Відповіді на запитання 
14.20-14.35 Презентація бачення АМУ секторальної реформи 

І.Онищук, аналітик АМУ з питань місцевих бюджетів  
14.35-15.15 Обговорення, виступи представників міст 

Р. Жовнір, заступник директора Департаменту – начальник бюджетного 
управління департаменту фінансової політики Черкаської міської ради  
Д. Прохорчук, заступник директора – начальник бюджетного відділу 
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
Л.Гах, начальник фінансового управління Ужгородської міської ради  
Л.Скиртач, заступник директора Департаменту фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради  



  
Житлово-комунальне господарство (конференц-зал музейного комплексу, 
1-й поверх) 
Модерує: О.Катриченко, заступник Криворізького міського голови  

13.15-13.30  Вступне слово модератора 
13.30-14.00 С.Старцева, заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення та 

житлової політики – начальник управління житлової політики Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України  

14.00-14.20 Відповіді на запитання 
14.20-14.35 Презентація бачення АМУ секторальної реформи 

О.Гарник, аналітик АМУ з питань житлово-комунального господарства  
14.35-15.15 Обговорення, виступи представників міст 

Д.Хащенко, заступник Попаснянського міського голови  
А.Приймак, заступник Марганецького міського голови  
О.Попенко, Прилуцький міський голова  
В.Сидоренко, Заводський міський голова  

  
Земля та майно (конференц-зал № 1, 2-й поверх) 
Модерує: В.Багацкий, заступник директора Департаменту земельних 
відносин Харківської міської ради  

13.15-13.30  Вступне слово модератора 
13.30-13.45 О.Бакуменко, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земельних відносин  
13.45-14.00 Ю.Перекупський, начальник Управління землеустрою та охорони земель 

Головного управління Держгеокадастру в Харківській області  
14.00-14.20 Відповіді на запитання 
14.20-14.35 Презентація бачення АМУ секторальної реформи 

Я.Рабошук, директор Центру аналізу та розробки законодавства АМУ  
14.35-15.15 Обговорення, виступи представників міст 

Т.Медвецька, начальник управління земельних відносин м. Віннниця  
І.Плохой, перший заступник Кілійського міського голови  
А.Ткачук, заступник Костопільського міського голови  
О.Іващенко, начальник управління з питань комунального майна та земельних 
відносин Лубенської міської ради 

  
Сталий розвиток (аудиторія № 501, 5-й поверх) 
Модерує: Ю.Бова, міський голова  м. Тростянець 

13.15-13.30  Вступне слово модератора 
13.30-13.45 Л.Діденко, заступник начальника Управління впровадження та моніторингу 

пріоритетних проектів будівництва - начальник відділу з питань взаємодії з 
органами влади та аналітичної роботи  Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України 

13.45-14.00 Л.Попова, начальник відділу взаємодії з місцевими органами влади 
Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 

14.00-14.20 Відповіді на запитання 
14.20-14.35 Презентація бачення АМУ секторальної реформи 

І.Пітцик, аналітик АМУ з питань місцевого економічного розвитку  
14.35-15.15 Обговорення, виступи представників міст 

Ж.Прихорчук, начальник відділу економіки та торгівлі виконавчого комітету 
Першотравенської міської ради  
 

15.15-15.30 Перерва на каву 
15.30-16.30 Заключне засідання (аудиторія № 501, 5-й поверх) 

Презентації роботи в групах. Обговорення 
Завершення першого дня роботи Форуму 

 25 листопада 2016 року  
 9.30-13.30 Візити до організацій та установ міста Харкова за секторальними напрямами  

 


