
 
 
 

Проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), 
 який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID 

 
Форум місцевого самоврядування 

«Секторальні реформи в призмі децентралізації: 
освіта, охорона здоров’я, соціальний захист населення, адміністративні послуги» 

 
ПРОГРАМА 

22-23 листопада 2016 року                                                                                                   м. Івано-Франківськ 
                                                                                                             готель «Надія», вул. Незалежності, 40  

 22 листопада 
Зранку Заїзд учасників 
  9.00-10.00 Реєстрація учасників з ОТГ 
10.00-11.00 Спільна зустріч голів ОТГ та голів громад, які прийняли рішення про об’єднання 
11.00-12.00 Робоча нарада з представниками ОТГ (зал № 1-А) 
 Бюджетна децентралізація 

Ю. Соловей, заступник голови Комітету Верховної Ради України  
з питань економічної політики 

Особливості формування бюджетів ОТГ у 2017 році 
Г. Маркович, радник Міністра фінансів України 

 Можливості для розвитку та доступ до ресурсів  
А. Кушнір, Маківський сільський голова, Хмельницька область 

 Розподіл повноважень та взаємодія ОТГ – район  
С. Равлик, Сокирянський міський голова, Чернівецька область 

 Відповіді на запитання. Загальне обговорення 
11.30-12.00 Реєстрація учасників. Кава (фойє готелю, зал «Європейський») 
12.00-13.00  Відкриття Форуму. Привітання учасникам (зал «Національний») 
13.00-13.15 Перерва 
13.15-15.15 Паралельні засідання секторальних робочих груп 
 Освіта (зал № 2) 

Модерує: Г. Остапенко, начальник управління освіти Первомайської міської ради 
13.15-13.30  Вступне слово модератора  
13.30-13.45 С. Даниленко, директор Департаменту економіки та фінансування Міністерства 

освіти і науки України  
13.45-14.00 Р. Єрмоличев, директор Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери 

Міністерства фінансів України 
14.00-14.20 Відповіді на запитання 
14.20-14.35 Презентація бачення АМУ секторальної реформи 

Л. Мозгова, аналітик АМУ з питань освіти 
14.35-15.15 Обговорення, виступи представників міст, експертів 

Н. Титаренко, начальник відділу аналітики загальної середньої освіти Інституту 
освітньої аналітики  
В. Ткаченко, начальник відділу вищої освіти Інституту освітньої аналітики  
О. Буйневич, директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради  
В. Мартинюк, перший заступник сільського голови Вишевицької ОТГ  
Я. Герчинський, експерт проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (Польща) 

 Охорона здоров’я (зал №4) 
Модерує: Т. Масляк, головний лікар Центральної міської клінічної лікарні  
м. Івано-Франківськ 

13.15-13.30  Вступне слово модератора 
13.30-13.45 О. Богомолець, Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я  
13.45-14.00 П. Ковтонюк, заступник Міністра охорони здоров’я України 
14.00-14.20 Відповіді на запитання 
14.20-14.35 Презентація бачення АМУ секторальної реформи 

В. Сидоренко, аналітик АМУ з питань охорони здоров’я  
14.35-15.15 Обговорення, виступи представників міст 

О.Шиш, директор Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради 
 
 
 



К. Надутий, член Правління Української асоціації сімейної медицини 
Ю. Пливанюк, начальник Управління охорони здоров’я Кам’янець-Подільської 
міської ради 
Г. Мустяца, перший заступник Южноукраїнського міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
І. Омелянчук, в.о. начальника відділу охорони здоров’я Уманської міської ради 

 Соціальний захист населення (зал № 1-А) 
Модерує: Г. Кучер, начальник Управління праці та соціального захисту 
населення Уманської міської ради Черкаської області 

13.15-13.30  Вступне слово модератора 
13.30-13.45 Л. Денісова, Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного забезпечення  
13.45-14.00 Н. Федорович, Заступник Міністра соціальної політики України 
14.00-14.20 Відповіді на запитання 
14.20-14.35 Презентація бачення АМУ секторальної реформи 

Н. Миколюк, аналітик АМУ з питань соціального захисту населення  
14.35-15.15 Обговорення, виступи представників міст, експертів 

В. Мельник, начальник Управління праці і соціального захисту Рівненського 
міськвиконкому 
Л. Коршакова, заступник начальника управління соціального захисту населення 
Запорізької міської ради 
Н. Борисюк, заступник Голобського селищного голови (ОТГ) 
Б. Юзвяк, голова Новокалинівської міської ОТГ 
В. Макарець, начальник відділу з соціальних питань Сокирянська ОТГ 
Р. Дзундза, Голова Правління громадської організації «Бюро соціальних та 
політичних розробок» 
А. Айвазов, Голова секції соціальної політики Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 

 Адміністративні послуги (зал «Національний») 
Модерує: Б. Питель, керівник Центру надання адміністративних послуг 
м.Івано-Франківськ 

13.15-13.30  Вступне слово модератора 
13.30-13.40 С. Кудлаєнко, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування  
О. Дехтярчук, Голова підкомітету з питань адміністративних послуг, державних 
символів та нагород Комітету Верховної Ради України з питань державного 
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування  

13.40-13.50 
 
13.50-14.00 

А. Реун, заступник директора Департаменту державної реєстрації та нотаріату 
Міністерства юстиції України 
М. Маценко, головний спеціаліст відділу розвитку системи надання 
адміністративних послуг управління розвитку адміністративних послуг 
Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України  

14.00-14.20 Відповіді на запитання 
14.20-14.35 Презентація бачення АМУ секторальної реформи 

В. Мягкоход, аналітик АМУ з питань надання адміністративних послуг  
14.35-15.15 Обговорення, виступи представників міст 

С. Галецька, начальник Центру надання адміністративних послуг Житомирської 
міської ради  
Т. Печериця, начальник Центру надання адміністративних послуг у місті 
Кременчуці  
Л. Лаба, начальник відділу надання адміністративних послуг «Єдиний офіс 
виконкому Бердянської міської ради»  
Л. Десятова, начальник відділу адміністративних послуг – адміністратор 
управління адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради  

15.15-15.30 Перерва на каву (зал «Європейський») 
15.30-16.30 Заключне засідання (зал «Національний») 

Презентації роботи в групах. Обговорення 
Завершення першого дня роботи Форуму 

 23 листопада 2016 року 
9.30-13.30 Візити до організацій та установ міста Івано-Франківська за секторальними 

напрямами  
 


