
 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ

«Практичний вплив реформи місцевого самоврядування в Україні»

 
 

Національний форум «

самоврядування в Україні» 

покликаний підсумувати стан впровадження реформи місцевого самоврядування 

діалогу між владою та суспільством 

рушіями реформи місцевого самоврядування в Україні

базовому/регіональному, так і 

Проведені в рамках проекту «Практичні аспекти децентралізації влади та побудова 

багаторівневого діалогу в громадах» 

рівні (Північ – Південь, Схід – Захід) засвідчили про наявність 

питань у контексті процесів об’єднання у спроможні територіальні громади та інформаційно

консультативної підтримки потенційних громад, що готові до об’єднання, як з боку експертного 

середовища, так і активних громадян, які мешкають у таких громад

Формат заходу передбачає дві панельні дискусії, в рамках яких планується обговорити:

 поточні досягнення об’єднаних 

 проблемні питання, що потребую

 зовнішні і внутрішні виклики;

 роль активних громадян 

 посилення спроможності мешканців територіальних громад щодо стимулювання 

процесів об’єднання;

 взаємодія з місцевою владою через використання інструментів прямої народної 

демократії 

Спікерами панельних дискусій 

народні депутати України, представники центральної і місцевої виконавчої влади, об’єднаних 

територіальних громад та органів місцевого самоврядування

Під час заходу вестиметься онлайн

Робоча мова – українська, друга мова 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ФОРУМ 

ий вплив реформи місцевого самоврядування в Україні»
 

05 липня 2016 р. 
м. Київ, вул. Госпітальна, 4 

Прем’єр Готель «Русь» 

КОНЦЕПЦІЯ ФОРУМУ 

Національний форум «Практичний вплив реформи місцевого 

 є заключним публічним заходом на національному рівні, 

покликаний підсумувати стан впровадження реформи місцевого самоврядування 

та суспільством безпосередньо експертами, які є ключовими 

рушіями реформи місцевого самоврядування в Україні

, так і національному рівнях. 

в рамках проекту «Практичні аспекти децентралізації влади та побудова 

багаторівневого діалогу в громадах» 17 форумів на базовому рівні та 4 форуми на регіональному 

Захід) засвідчили про наявність потреби вирішення 

питань у контексті процесів об’єднання у спроможні територіальні громади та інформаційно

консультативної підтримки потенційних громад, що готові до об’єднання, як з боку експертного 

середовища, так і активних громадян, які мешкають у таких громадах. 

Формат заходу передбачає дві панельні дискусії, в рамках яких планується обговорити:

поточні досягнення об’єднаних територіальних громад; 

проблемні питання, що потребують першочергового вирішення;

зовнішні і внутрішні виклики; 

роль активних громадян у формуванні громадської думки про реформу;

посилення спроможності мешканців територіальних громад щодо стимулювання 

 

взаємодія з місцевою владою через використання інструментів прямої народної 

Спікерами панельних дискусій є ключові експерти з питань місцевого самоврядування, 

народні депутати України, представники центральної і місцевої виконавчої влади, об’єднаних 

територіальних громад та органів місцевого самоврядування. 

Під час заходу вестиметься онлайн-трансляція українською та англійською мовами. 

українська, друга мова – англійська. 

  

   

   

ий вплив реформи місцевого самоврядування в Україні» 

Практичний вплив реформи місцевого 

є заключним публічним заходом на національному рівні, 

покликаний підсумувати стан впровадження реформи місцевого самоврядування і формування 

, які є ключовими 

рушіями реформи місцевого самоврядування в Україні як на 

в рамках проекту «Практичні аспекти децентралізації влади та побудова 

17 форумів на базовому рівні та 4 форуми на регіональному 

потреби вирішення нагальних 

питань у контексті процесів об’єднання у спроможні територіальні громади та інформаційно-

консультативної підтримки потенційних громад, що готові до об’єднання, як з боку експертного 

Формат заходу передбачає дві панельні дискусії, в рамках яких планується обговорити: 

ть першочергового вирішення; 

формуванні громадської думки про реформу; 

посилення спроможності мешканців територіальних громад щодо стимулювання 

взаємодія з місцевою владою через використання інструментів прямої народної 

ючові експерти з питань місцевого самоврядування, 

народні депутати України, представники центральної і місцевої виконавчої влади, об’єднаних 

та англійською мовами. 



 

П Р О Г Р А М А 
 

13:30 – 14:00 Кава-брейк/реєстрація учасників 

14:00 – 14:15 

 
Привітальні слова 
 
Мері О’Хейген, директор Офісу Національного демократичного 
інституту в Україні 
Анатолій Ткачук, директор з питань науки та розвитку, ГО 
«Інститут громадянського суспільства»; 
 
Представник Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства. 
 

14:15 – 15:45 

 
Панельна дискусія 
«Що досягнуто? Куди йти? Чого очікувати?» 
 
Анатолій Ткачук, директор з питань науки та розвитку, 
ГО «Інститут громадянського суспільства» 
Вікторія Пташник, Народний депутат України 
Микола Федорук, Народний депутат України 
Олена Бойко, Народний депутат України 
 
Представник Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 
 
 

15:45 - 16:15 Кава-брейк 

16:15 - 17:45 

 
Панельна дискусія 
«Мотивована громада – шлях до об’єднання» 
 
Остап Єднак, Народний депутат України  
Ганна Гопко, Народний депутат України  
Олександра Скиба, заступник голови ВГО «Інститут 
Республіка» 
Маргарита Трипольска, регіональний консультант Офісу 
реформ у Запорізькій області 
Іваніна Олександр Васильович, експерт Всеукраїнської 
мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого 
розвитку «РЕГІОНЕТ», Полтавський обласний благодійний фонд 
«Фонд розвитку громади «Ініціатива» 
Віталій Гліжинський, мережевий координатор Ініціативи 
«Успішна громада» 
Сергій Слинько, регіональний координатор Ініціативи 
«Успішна громада» 
 

17:45 – 18:00 
Запитання/відповіді 
Підведення підсумків 

 


