
проект 30.10.16 

Конференція Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку  
РЕГІОНЕТ «ЕНЕРГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» 

 
ПРОГРАМА 

7 грудня 2016, середа 

09:00-10:00 Реєстрація учасників, ранкова кава, ознайомлення з мультимедійною презентацією проектів 
регіонального розвитку, представлених Регіональними експертними спільнотами 
Готель Hilton,1 поверх, бульвар Тараса Шевченка, 30, Київ 

10:00-11:30 Пленарне засідання «Енергія регіонального розвитку» 
Ведучий: Олександр Дудка, координатор мережі РЕГІОНЕТ 

 Урочисте відкриття конференції, привітання учасників організаторами конференції 

 Синергія співпраці 
Колін Меддок, керівник проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» 

 «U-LEAD з Європою»: Програма з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку  
Андреас фон Шуманн, керівник програми U-LEAD 

 Стратегія реформ  
Анатолій Ткачук, директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства 

 Децентралізація – ключовий чинник європейської інтеграції 
Сергій Чернов, голова Харківської обласної ради, президент Української асоціації районних та обласних рад  

 Фінансування проектів регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 
Надія Бондарчук, начальник Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

 Зміцнення спроможності   об’єднаних територіальних громад і фахівців з місцевого та регіонального розвитку – 
необхідна умова для успіху реформ 
Оксана Гарнець, керівник Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO 
Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) 

 Програма DOBRE: зміцнення місцевого самоврядування, посилення демократії, поліпшення умов для розвитку громад 
Бері Рід, керівник проекту  «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність», DOBRE, USAID 

 Місцеві органи влади, бізнес і громадянське суспільство – співпраця задля ефективного розвитку 
Ірина Озимок, менеджер програми місцевий економічний розвиток, Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) 

 Роль експертної спільноти для втілення державної регіональної політики 
Юрій Третяк, заступник керівника проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» 

11:30-12:00 Кава-брейк  

12:00-13:30 Панельна дискусія «Реформування місцевого самоврядування в Україні: вчора, сьогодні, 
завтра»  
МОДЕРАТОР:  
Анатолій Ткачук, директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства 
КЛЮЧОВІ ТЕМИ ДИСКУСІЇ: 

 Виконання  Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні  

 Формування об’єднаних територіальних громад: стимули і бар’єри 

 Передача об’єднаним територіальним громадам повноважень в сфері освіти, соціального захисту, архітектури і 
містобудування 

 Центри надання адміністративних послуг: поточна ситуація і нові можливості разом з програмою «U-LEAD» 

 Фінансове забезпечення діяльності ОТГ 
СПІКЕРИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ: 
Ірина Дудка, голова ГО «Інститут територіальних громад Полтавщини», регіональний координатор  
в Полтавській області проекту «Партнерство для розвитку міст» 
Альберт Собков, голова Сатанівської селищної об’єднаної територіальної громади Городоцького району 
Хмельницької області 
Олексій Рябоконь, голова Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського району 
Полтавської області 
Оксана Романів, перший заступник голови Гніздичівської селищної об'єднаної територіальної громади 



Жидачівського району Львівської області 
Ігор Довірак,  голова Печеніжинської селищної об’єднаної територіальної громади Коломийського  району  
Івано-Франківської області 
Галина Литвин, виконавчий директор Асоціації «Єврореігон Карпати-Україна» 
Діана Баринова, керівник Центру розвитку місцевого самоврядування в Харківській області 

13:30-14:30 Обід  

14:30-16:00 Панельна дискусія  Державна регіональна політика України – політика національної 
згуртованості та міжрегіональної солідарності 
МОДЕРАТОР:  
Анатолій Ткачук, директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства 
КЛЮЧОВІ ТЕМИ ДИСКУСІЇ: 

 Багаторівневе стратегічне планування, розвиткові  проекти в регіонах, джерела фінансування 

 Напрямки взаємодії Регіональних офісів реформ, Агенцій регіонального розвитку, консалтингових компаній, 
наукових і громадських інституцій для прискорення економічного розвитку регіонів 

 Формування планів заходів на 2018-2020 рр. з реалізації обласних стратегій регіонального розвитку 

 Стратегії об’єднаних територіальних громад 
СПІКЕРИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ: 
Петро Мавко, директор ГО «Західноукраїнський регіональний навчальний центр» 
Олег Левченко, керівник Центру розвитку місцевого самоврядування в Вінницькій області 
Антон Яроцький, керівник комунального підприємства «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної 
державної адміністрації  
Наталія Рохова, директор ГО «Агенція з питань стратегічних комунікацій та розвитку «Cпільні зусилля» 
Аліна Коваль,  секретар ради Волочиської міської об'єднаної територіальної громади Волочиського району 
Хмельницької області  
Віктор Ольшевський, Сільський голова села Снітків Мурованокуриловецького району Вінницької області  
Василь Кашевський, експерт проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»,  
президент ГО «Волинський ресурсний центр» 

16:00-16:30 Кава-брейк  

16:30-18:00 Панельна дискусія «Розвиток підприємництва – основа економічного розвитку територій»  
МОДЕРАТОР: 
Василь Федюк, експерт проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»  
КЛЮЧОВІ ТЕМИ ДИСКУСІЇ: 

 Динаміка розвитку підприємництва в Україні 

 Підприємництво цифрової ери 

 Індустріальні, технологічні і наукові парки, шлях до циркулярної економіки 

 Кластерна модель підвищення конкурентоспроможності регіонів 

 Створення госпрозрахункових комунальних підприємств для реалізації проектів регіонального розвитку за 
рахунок коштів ДФРР і забезпечення сталої діяльності об’єктів інвестицій 
СПІКЕРИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ:  
Віктор Галасюк, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової 
політики та підприємництва, почесний президент Асоціації «Інноваційний розвиток України»  
Володимир Семеніхін, директор департаменту розвитку бізнес-клімату, Міністерство економічного розвитку та 
торгівлі України  
Юрій Бова, Міський Голова Тростянця, віце-президент Асоціації відкритих міст, віце-президент Клубу мерів 
Ігор Николін, виконавчий директор Асоціації індустріальних парків України 
Олександр Осовець, менеджер проектів, спеціаліст з питань працевлаштування та розвитку підприємництва в 
ПРООН 
Роксолана Левицька, директор з інноваційної діяльності Наукового парку «Київська політехніка» 
Денис Гурський, засновник  технологічної громадської організації SocialBoost 

18:00-18:10 Підведення підсумків роботи 
Олександр Дудка, координатор мережі РЕГІОНЕТ 
Юрій Третяк, заступник керівника проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» 

18:10-21:00 Фуршет  


