
РАЗОМРАЗОМ
ГРОМАДСЬКАГРОМАДСЬКА  
ОРГАНІЗАЦІЯОРГАНІЗАЦІЯ

Програма дискусії  
 «Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади:
баланс інтересів територіальних громад, державної влади, громадського

сектору та бізнесу»

м. Харків, 30 вересня 2014р.
   
Харківський національний університет                                                   
міського   господарства імені О. М. Бекетова               
                                                  

Кабінет  Міністрів  України/Мінрегіон   розпочав  проведення  у  регіонах  України  серії
дискусій,  присвячених реформі місцевого самоврядування.

Метою  заходів є  обговорення  децентралізації  влади  і  реформування  місцевого
самоврядування та територіальної організації влади із залученням широкого кола зацікавлених
сторін.

У Харківській області дискусія проводиться у форматі панельних обговорень на тему: 
Яким  чином  у  ході  реформи  мають  бути  враховані  та  збалансовані  інтереси

територіальних громад, державної влади, громадського сектору та бізнесу. 

Учасники: зацікавлені сторони (стейкхолдери) у регіоні:
 Представники ОМС 

 Представники органів державної виконавчої влади

 Неурядові організації. Аналітичні центри. Лідери громадської думки

 Приватний сектор

Запрошені:

 Представники міжнародних організацій. Міжнародні експерти 

 Представники ЗМІ

Загальна кількість учасників – не більше 100 чоловік
Модератор:  Андрій  Куликов,  журналіст,  ведучий  політичного  ток-шоу «Свобода  слова» на
телеканалі ICTV 

Експерти: Анатолій Ткачук, радник Віце-прем’єр-міністра з регіонального розвитку України, 
Директор Інституту громадянського суспільства;

http://uk.wikipedia.org/wiki/ICTV
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(ICTV)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA-%D1%88%D0%BE%D1%83


Юрій Ганущак, Радник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства, Експерт Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в 
Україні» DESPRO, м. Київ
Ігор Коліушко, Голова правління Центру політико-правових реформ

Програма:

11:15 - 11:45 Реєстрація, кава
Пленарна сесія “Реформа місцевого самоврядування та територіальної
організації влади”               
                        (Конференцзал №1, 2-й поверх головного корпусу)

11.45 – 12.10 Відкриття. Вітальні слова від організаторів/ господарів:
 Володимир Бабаєв,  ректор  Харківського національного університета

міського господарства імені О. М. Бекетов  (керівник закладу, на базі
якого буде проведений захід, «господар», який нас приймає)

 Вячеслав  Негода,  Перший  заступник  Міністра  регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 Оксана  Гарнець,  Керівник  Швейцарсько-українського  проекту
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO

 Харківська обласна державна адміністрація (представник уточнюється)
 Харківська обласна рада (представник уточнюється)

12.10 – 12.40 Зміст та етапи реформи місцевого самоврядування. Презентація. 
Анатолій Ткачук

12.40 – 13.00 Дискусія. Запитання та відповіді
Розподіл на групи. Формулювання завдання для групової роботи

Група «Місцеве самоврядування»
Фасилітатор: Яна Брусенцова, заступник директора департаменту видань для публічно-
правової сфери ВБ «Фактор», юрист
Учасники:   представники органів місцевого самоврядування всіх рівнів

13.00-14.30 1. Питання щодо нової структури органів місцевого самоврядування.
2. Питання розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування
різних рівнів, а також органами державної виконавчої влади
3. Питання забезпечення органів місцевого самоврядування належними 
ресурсами (фінанси, майно та кадри)
4. Місце та роль асоціацій органів місцевого самоврядування у процесі 
децентралізації

Група «Органи виконавчої влади»
Фасилітатор: Вікторія Радченко,  заступник директора департаменту видань для публічно-
правової сфери ВБ «Фактор»
Учасники: посадові особи органів місцевої виконавчої влади

13.00-14.30 1. Питання щодо нової системи органів виконавчої влади
2. Обсяг повноважень, які мають залишитися за ОВВ на місцях після 
реформи
3. Питання передачі справ органам місцевого самоврядування (за 
переданими повноваженнями)
4. Особливості роботи у перехідний період

Група «Неурядові організації»
Фасилітатор: Олег Кулініч,  доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики ХАРІ НАДУ
Учасники: представники неурядових організацій



13.00-14.30 1. Реформа місцевого самоврядування: очікування та побоювання 
недержавних організацій.
2. Роль і місце громадських об`єднань в процесі децентралізації влади в 
Україні.
3. Особливості залучення громадян та громад до процесу місцевого та 
регіонального розвитку в сучасних умовах.

Група «Бізнес»
Фасилітатор: Віра Козіна,  директор департаменту видань для публічно-правової сфери ВБ 
«Фактор», юрист
Учасники: власники та топ-менеджери приватних компаній, представники асоціацій 
підприємців Харківщини

13.00-14.30 1. Питання зміни системи оподаткування
2. Питання дозвільної діяльності, надання адміністративних послуг, 
здійснення державного нагляду (контролю)
3. Питання відповідальності органів влади та місцевого самоврядування 
перед місцевою громадою та бізнесом.
4. Питання передачі окремих функцій органів місцевого самоврядування 
суб’єктам приватного права

14:30-15:00 Перерва на каву, обід-фуршет
                        (їдальня, 2 поверх Центрального корпусу) 

15:00-16:30    Пленарна сесія “Презентація результатів роботи груп 
                       Напрацювання загальних рекомендацій”
                        (Конференцзал №1, 2-й поверх головного корпусу)
  
                        Спікери дискусії:   4 призентації по 10 хв. - по 1-му спікеру  від
кожної групи
                         Зворотній зв’язок експертів: Анатолій Ткачук, радник Віце-
прем’єр-міністра з регіонального розвитку України, Директор Інституту 
громадянського суспільства;
Юрій Ганущак, Радник Міністра регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства, Експерт Швейцарсько-українського 
проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, м. Київ
Ігор Коліушко, Голова правління Центру політико-правових реформ

               _________________________________________________
                _________________________________________________
               _________________________________________________

16.30-17.00   Підведення підсумків. Формулювання рекомендацій  
Андрій Куликов, журналіст, ведучий політичного ток-шоу «Свобода слова» на
телеканалі ICTV
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