
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«Децентралізація влади: рік реформ зміст, ризики,  
можливості та роль громадянського суспільства» 

м. Київ, Fairmont Grand Hotel Kyiv, 11 червня 2015 р. 

 
КОНЦЕПЦІЯ ЗАХОДУ: з квітня 2014 року у зв’язку із прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади від 01 квітня 2014 року і Закону України «Про співробітництво територіальних громад» 
від 17 червня 2014 року № 1508-VII року в Україні реально розпочалась реформа місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади.  

Від самого початку сформування нового Уряду після Революції Гідності, громадські експерти, які багато років займаються 
питаннями місцевого самоврядування та реформи системи публічної влади в Україні були залучені Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України до роботи з підготовки і 
проведення реформи. Діяльність експертів була організаційно оформлена Інститутом громадянського суспільства за 
фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» через впровадження проекту «Експертна та інформаційна 
підтримка процесу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні». 

Конференція «Децентралізація влади: рік реформ, зміст, ризики, можливості та роль громадянського суспільства» 
присвячена року реального впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні, партнерству органів влади й організацій громадянського суспільства у контексті підготовки та реалізації 
реформи. 

За цей рік було дуже багато зроблено, проте не все, що планувалось. Окремі рішення були справді революційними, як 
наприклад зміни у бюджетному законодавстві, інші стали продуктом компромісів і не є безумовно ефективними. 

Саме тому, метою заходу є обговорення перших підсумків року реформи і планування майбутніх кроків з її реалізації, 
оцінка ризиків і визначення можливостей та дій у цій сфері ключовими суб‘єктами реформи й організаціями 
громадянського суспільства. 

В рамках заключної конференції планується обговорити наступні теми: 

І. Законодавче забезпечення реформи. Огляд прийнятих рішень. Перспективні розробки. 

В цьому блоці передбачено оцінити досягнення, зроблені за останній рік, наскільки логіка законодавчого забезпечення 
реформи встигає за суспільними потребами, ціну і наслідки компромісів. Також тут планується обговорити перспективне 
законодавство, яке уже підготовлене чи знаходиться на стадії розробки. 

ІІ. Інституційна спроможність та інформаційне забезпечення реформи. 

Тут планується обговорите спроможність органів влади та організацій громадянського суспільства до проведення 
реформи. Як створити механізми комунікації між владою та суспільством у формуванні сприйняття реформи? Наскільки в 
Україні громадянське суспільство готове до впровадження реформи? Що уже зроблено, що заважає? 

ІІІ. Партнерство влади, громадянського суспільства та донорів щодо реформи. Як завершити реформу? Як врахувати 
ризики? Як мінімізувати виклики?  

В цьому блоці планується обговорити роль і місце різних суб‘єктів у підготовці та проведенні реформи. 
Які можуть бути механізми завершення реформи, в які терміни? 
Що потрібно від кожного із учасників процесу, аби реформа була успішною, як скоординувати донорські зусилля? 



ПРОЕКТ 
 

10:00 – 10:30 РЕЄСТРАЦІЯ/КАВА-БРЕЙК 

10:30 – 12:00 Законодавче забезпечення реформи, огляд прийнятого та перспективного 
законодавства 

 

 Володимир ГРОЙСМАН, Голова Верховної Ради України (підтверджено) 
 Геннадій ЗУБКО, Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України (підтверджено) 
 Віталій КОВАЛЬЧУК – перший заступник Глави Адміністрації Президента України 
 Анатолій ТКАЧУК - керівник проекту «Експертна та інформаційна підтримка процесу 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» 

12:00 – 13:00 Інституційна спроможність та інформаційне забезпечення реформ. Наскільки в 
Україні громадянське суспільство готове до реалізації реформи. Що зроблено? Що 
заважає? 
 

 В’ячеслав НЕГОДА – заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України  
 Мирослав ПІТЦИК – віце-президент Асоціації міст України 
 Наталя РОХОВА, регіональний Офіс реформ у Хмельницькій області 
 Олександра ШЕРЕМЕТЬЄВА, сільський голова, Полтавська область 
 Андрій ХУДИК – експерт з комунікації проекту «Експертна та інформаційна підтримка 

процесу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні» 

13:00 -13:45 ОБІД 

13:45 – 14:45 Партнерство з проведення реформ. Роль влади та громадянського суспільства. 
Участь різних суб’єктів на національному та регіональному рівнях 

 

 Мирослав КОШЕЛЮК – радник Голови Верховної Ради України 
 Представник Комітету ВРУ з питань державного будівництва, місцевого 

самоврядування та регіонального розвитку 
 Сергій ЧЕРНОВ – голова Харківської обласної ради, Президент Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»  
 Представник Національної ради реформ  
 Ігор КОЛІУШКО – голова правління Центру політики-правових реформ 
 Микола ФУРСЕНКО – Голова Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад 

14:45 15:45 Що далі? 
Як завершити реформу? 
Як врахувати ризики? 
Як мінімізувати ризики? 
 

 В’ячеслав НЕГОДА – заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України  
 Анатолій ТКАЧУК - керівник проекту «Експертна та інформаційна підтримка процесу 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» 
 Юрій ГАНУЩАК – експерт проекту «Експертна та інформаційна підтримка процесу 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» 
 Євген БИСТРИЦЬКИЙ, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» 
 Оксана ГАРНЕЦЬ, керівник Швейцарсько-українського проекту «DESPRO» 
 Андрій ГУК – керівник Програми Ради Європи «Посилення інституційної спроможності 

органів місцевого самоврядування в Україні» 
 Домінік ПАПЕНХАЙМ – керівник сектору з регіонального і місцевого розвитку проекту ЄС 

15:45 – 16:30 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 
КАВА-БРЕЙК 

 


