
 

 

 

 

 

«Практичні аспекти децентралізації влади
та побудова багаторівневого діалогу в громадах

м. 

13:30 – 14:00 Кава

14:00 – 14:10 Привітальні слова
 

Зінаїда Бойко,
обласної державної адміністрації
Олег Ватаманюк,
діалогу у громадах
суспільства
Олександра Скиба,

14:10 - 14:50 ВІДКРИТИЙ МІКРОФОН

14:50 – 16:00 Панельна дискусія
«
 

Олександр Сергієнко
суспільства»
Олена Курілова,
територіального устрою та стратегії розвитку місцевого 
самоврядування Запорізької обласної ради;
Ігор Гнатуша,
територіальної громади Куйбишевського району;
Дмитро Майстро,
самоврядування та адміністративно
Маргарита Трипольська
консультант з правових питань Асоціації міст України, представник 
Запорізького офісу реформ

 
16:00 - 16:15 Кава

16:15 - 17:00 Панельна дискусія
«Як посилити залучення активних громадян до використання 
інструментів прямої демократії»

 
Олександра Скиба,
Віталій 
«
багаторівневого діалогу в громадах
Регіональні координатори

17:00 – 17:30 Запитання/відповіді
Підведення підсумків

 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ 

Практичні аспекти децентралізації влади
та побудова багаторівневого діалогу в громадах

 
16 червня 2016 р. 

м. Запоріжжя, Пр. Маяковського, 19 

готель «Рейкарц Запоріжжя» 

 
П Р О Г Р А М А 

Кава-брейк/реєстрація учасників 

Привітальні слова 
 

Зінаїда Бойко, заступник голови – керівник апарату Запорізької 
обласної державної адміністрації 
Олег Ватаманюк, керівник проекту «Побудова багаторівнев
діалогу у громадах», менеджер проектів ГО «
суспільства» 
Олександра Скиба, заступник голови ВГО «

ВІДКРИТИЙ МІКРОФОН 

Панельна дискусія 
«Об’єднання. Навіщо? Як? Чому це вигідно?»
 

Олександр Сергієнко, експерт ГО «Інститут 
суспільства» 
Олена Курілова, начальник відділу з питань адміністративно
територіального устрою та стратегії розвитку місцевого 
самоврядування Запорізької обласної ради; 
Ігор Гнатуша, голова Комиш-Зорянської селищної об’єднаної 
територіальної громади Куйбишевського району;
Дмитро Майстро, голова постійної комісії з питань місцевого 
самоврядування та адміністративно-територіального устрою;
Маргарита Трипольська, кандидат юридичних наук, регіональний 
консультант з правових питань Асоціації міст України, представник 
Запорізького офісу реформ 

 
Кава-брейк 

Панельна дискусія 
«Як посилити залучення активних громадян до використання 
інструментів прямої демократії» 
 
Олександра Скиба, заступник голови ВГО “Інститут Республіка”
Віталій Гліжинський, мережевий координатор проекту 
«Практичні аспекти децентралізації влади
багаторівневого діалогу в громадах» 
Регіональні координатори 
Запитання/відповіді 
Підведення підсумків 

  

   

   

Практичні аспекти децентралізації влади 
та побудова багаторівневого діалогу в громадах» 

керівник апарату Запорізької 

Побудова багаторівневого 
«Інститут громадянського 

«Інститут Республіка» 

. Навіщо? Як? Чому це вигідно?» 

, експерт ГО «Інститут громадянського 

начальник відділу з питань адміністративно-
територіального устрою та стратегії розвитку місцевого 

Зорянської селищної об’єднаної 
територіальної громади Куйбишевського району; 

голова постійної комісії з питань місцевого 
територіального устрою; 

идат юридичних наук, регіональний 
консультант з правових питань Асоціації міст України, представник 

«Як посилити залучення активних громадян до використання 

ГО “Інститут Республіка” 
, мережевий координатор проекту 

Практичні аспекти децентралізації влади та побудова 


