
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ –  СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА 

МОЖЛИВОСТІ» 

м. Львів, 21 – 22 квітня 2016 року 

 

Мета конференції: обговорити сучасні виклики  в умовах децентралізації 

влади в Україні та перші результати  процесу об’єднання територіальних 

громад.  

 

Дата проведення:    21 – 22 квітня 2016 року 

Місце проведення:         велика конференційна зала «Леополіс Хол» 

готелю «Леополіс» (м. Львів, проспект 

Свободи, 27, 4-ий поверх торгівельної галереї 

«Опера Пасаж») 

Робочі мови:    німецька, українська. 

 

Учасники (біля 150 осіб): представники: Федерального міністерства економічного 

співробітництва та розвитку ФРН, німецьких міст Фрайбург і Лейпциг, міст-партнерів з 

України та Німеччини; Національного агентства України з питань державної служби; 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; Львівської облдержадміністрації та облради; Львівської міської 

ради; найактивніші та найбільш успішні учасники проектів Фонду Ганса Зайделя – 

міські та селищні голови з Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Івано-

Франківської, Вінницької, Тернопільської, Одеської та Херсонської областей; 

представники Національної академії державного управління при Президентові України 

та її регіональних інститутів; директори окремих обласних центрів підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; 

представники ГО «Інститут врядування». 

 

Організатори: Фонд Ганса Зайделя; Німецьке товариство міжнародного 

співробітництва (GIZ); ТОВ «Engagement Global»/ Сервісна служба «Мiста в єдиному 

світі» (SKEW); Посольствo Федеративної Республіки Німеччини в Україні. 

 

Основні теми для обговорення:  

Перший день 

1. Міжмуніципальне партнерство. 

2. Децентралізація влади, економічна спроможність громад та покращення якості 

життя громадян. 

3. Досвід і перспективи утворення та діяльності об’єднаних територіальних громад 

(далі – ОТГ) . 

Другий день 

1. Досвід і перспективи утворення та діяльності об’єднаних територіальних громад 

(продовження). 

2. Фактори формування сприятливого бізнес-клімату в ОТГ. 

3. Особливості формування планів соціально-економічного розвитку ОТГ. 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ – СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА 

МОЖЛИВОСТІ» 

м. Львів, 21 – 22 квітня 2016 року 

 

Четвер, 21 квітня 2016 р. 

 

9.30 – 10.00 Реєстрація учасників 

 

10.00 – 10.30 Відкриття 

Привітання учасників конференції 

Даніель Зайберлінг, регіональний керівник Фонду Ганса Зайделя в 

Україні, Молдові та Румунії 

Зубко Геннадій Григорович, Віце-прем’єр-міністр України, 

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства (підтвердження очікується)  

Кличко Віталій Володимирович, Київський міський голова,  

Голова Асоціації міст України (підтвердження очікується) 

Ганущин Олександр Олександрович, голова Львівської обласної 

ради (підтвердження очікується) 

Синютка Олег, голова Львівської обласної державної 

адміністрації (підтвердження очікується) 

Садовий Андрій Іванович, Львівський міський голова  

(Модератор: Чемерис Анатолій Олексійович, Голова 

правління ГО “Інститут врядування” ) 

 

10.30 – 12.30 МІЖМУНІЦИПАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО  

 

Україна – інтенсифікація місцевого та громадського залучення 

Ханс-Йоахім Фухтель, Парламентський державний секретар 

Федерального міністра економічного співробітництва та 

розвитку ФРН, Депутат Бундестагу  

Досвід партнерської співпраці між Фрайбургом та Львовом 

Ґюнтер Бургер, керівник відділу «міжнародні зв'язки» міста 
Фрайбург 



3 

 

Досвід партнерської співпраці між Лейпцигом та Львовом 

Д-р Ґабріеле Гольдфус, керівник відділу «міжнародне 

співробітництво» міста Лейпциг 

 

Підтримка проектів міжмуніципального партнерства організацією 

Engagement Global 

Д-р Штефан Вільґельмі, керівник Сервісної служби «Мiста в 

єдиному світі» (SKEW), ТОВ «Engagement Global» 

 

Дискусія 

 

12.30 – 13.00 Брифінг для журналістів  

 

13.00 – 14.00 Обід 

 

14.00 – 15.30 Продовження роботи конференції 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ, ЕКОНОМІЧНА СПРОМОЖНІСТЬ 

ГРОМАД ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН 

 

Імплементація Закону України про державну службу 2015: 

виклики та можливості 

Ващенко Костянтин Олександрович, Голова Національного 

агентства України з питань державної служби 

  

Перші успіхи ОТГ,  методична та консультаційна  підтримка 

Мінрегіону  

N.N., Представник Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 

(підтвердження очікується)  

 

Досвід впровадження ініціативи «Відкритий бюджет» в рамках 

проекту «Kiev Smart City» (на платформі програмних продуктів 

SAP) 

Назаров Юрій, Керівник проекту «Kiev Smart City» 

(підтвердження очікується) 

 

Оновлення старої частини міста та інтегрований муніципальний 

розвиток в рамках модернізації та децентралізації міського 

управління  

Міхаель Енгель, Заступник керівника проекту «Муніципальний 

розвиток та оновлення старої частини міста Львова» 
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Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) в 

Україні 

 

Дискусія 

 

(Модератор: Чемерис Анатолій Олексійович, Голова 

правління ГО “Інститут врядування” ) 

 

15.30 – 16.00 Коротка перерва 

 

16.00 –17.30 Продовження роботи конференції  

 

ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ДАЛІ – ОТГ)  

 

Обговорення: Досвід взаємодії ОТГ з Мінрегіоном (70 хв.) 

Теми  для обговорення: 

 утворення та ліквідація виконкомів і комунальних 

підприємств; 

 формування штату ОТГ та вибори/призначення старост, їх 

завдання та відповідальність; 

 передача установ і майна із спільної комунальної власності у 

власність ОТГ; 

 утворення та функціонування Центрів надання 

адміністративних послуг; 

 бюджети ОТГ, особливості відкриття рахунків, проведення 

розрахунків, освітня та медична субвенції, місцеві податки і 

збори. 

 

18.30 Урочистий прийом на честь Федерального міністра економічного 

співробітництва та розвитку Німеччини доктора Герда Мюллера 

на запрошення Львівського міського голови Садового Андрія 

Івановича  
(Палац Потоцьких, вул. Коперника, 15) 

 

 

 

 

 

 



5 

 

П’ятниця, 22 квітня 2016 р. 

 

10.00 – 11.30 Продовження роботи конференції  

 

Огляд попереднього дня роботи конференції (до 7 хв.) 

Чемерис Анатолій Олексійович, Голова правління ГО 

“Інститут врядування” 

 

Дискусійна панель:  

Oсновні труднощі перших 100 днів роботи ОТГ 

Мазур Сергій Сергійович, міський голова,  Балтська міська 

об’єднана територіальна громада Одеської області 

Юзвяк Богдан Осипович, Міський голова, Новокалинівська міська 

територіальна громада Львівської області 

Копейко Михайло Мусійович, Селищний голова, Солонянська 

селищна об’єднана територіальна громада Дніпропетровської 

області 

Довірак Ігор Васильович, Селищний голова, Печеніжинська 

селищна об’єднана територіальна громада Івано-Франківської 

області 

Ганущак Юрій Іванович, директор ГО “Інститут розвитку 

територій”(до 20 хв). 

(Модератор: Чемерис Анатолій Олексійович, Голова 

правління ГО “Інститут врядування” ) 

 

Обговорення: Перспективи об’єднання територіальних громад 

 

Теми для обговорення: 

 переваги територіальних громад і громадян від об’єднання; 

 застереження або що стримує голів територіальних громад 

від об’єднання  після виборів (30 хв.). 

 

11.30 – 12.00 Коротка перерва 

12.00 – 13.00 Продовження роботи конференції  

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО БІЗНЕС-

КЛІМАТУ В ОТГ 

Обговорення: Фактори формування сприятливого бізнес-

клімату в ОТГ  
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Теми для обговорення: 

 формування сприятливого бізнес–клімату в ОТГ; 

 вимоги підприємців до бізнес-клімату; 

 чи можливий успіх децентралізації влади без нової 

професійної системи підготовки кадрів?  

 

13.00 – 14.00 Обід 

14.00 – 15.30 Продовження роботи конференції  

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЛАНІВ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОТГ 

 

Обговорення: Вплив процесу розроблення стратегії ОТГ на 

згуртування ново утвореної громади (60 хв.). 

 

Теми для обговорення: 

 розроблення та реалізація стратегій ОТГ за європейськими 

принципами – ключовий чинник формування цілісної 

об’єднаної громади; 

 інтеграція планів соціально-економічного розвитку ОТГ з їх 

стратегіями розвитку. 

 

Обговорення: Пріоритети проектно-цільового фінансування  

ОТГ(30 хв.). 

 

Теми для обговорення: 

 проекти розвитку інфраструктури (позика ЄБРР); 

 пріоритети Державного фонду регіонального розвитку. 

 

15.30 – 16.00 Коротка перерва 

 

16.00 – 17.30 Продовження роботи конференції  

Відкритий мікрофон  
 

Підведення підсумків конференції  
 

17.30 Від’їзд учасників 

 


