
   

 

 

Захід проводиться за підтримки 

Уряду Швеції та Європейського 
Союзу у рамках проекту 

Посилення коаліції РПР, який 

впроваджується Центром 
демократії та верховенства права. 

  

 

11 

жовтня 

2016 

Круглий стіл: 

«Пришвидшуємо 

реформи: план дій від 

Реанімаційного Пакету 

Реформ» 

 

 

готель 

“Київ” 

, вул. Грушевського, 26/1 

Київ 

10:30 – 11:00 Реєстрація. Вітальна кава. 

11:00 – 11:30 Нагальні реформаторські завдання для органів влади до кінця 2017 року; 

Презентація Дорожньої карти реформ РПР:  

 Тарас Шевченко, директор Центру демократії та верховенства права, співголова 

Ради РПР  

 
Учасники дискусії: 

 Хюґ Мінґареллі, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні 

(очікується підтвердження) 

 Андрій Парубій, Голова Верховної Ради України (очікується підтвердження) 

 Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України (очікується підтвердження) 

 Оксана Сироїд, заступник Голови Верховної Ради України (очікується 

підтвердження) 

Модератор - Вадим Міський, керівник  відділу адвокації РПР  

 

11:30 – 12:10 Сесія 1. Як збудувати ефективну систему запобігання та протидії корупції 
 

Key-note speech  

 Ярослав Юрчишин, виконавчий директор TI-Україна, експерт РПР 
 

Учасники дискусії: 

 Валерий Карпунцов, Народний депутат України, фракція Партії «Блок Петра 

Порошенка» 

 Павло Петренко, міністр юстиції України (очікується підтвердження) 

 Ігор Попов, заступник голови Комітету ВРУ з питань запобігання і протидії 

корупції, фракція Радикальної партії Олега Ляшка 

 Руслан Рябошапка, член Національного агентства з питань запобігання корупції 

(очікується підтвердження) 

 Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України 

(очікується підтвердження) 

 Єгор Соболєв, голова Комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції, 

фракція Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» 

 Назар Холодницький, заступник Генерального прокурора України - керівник 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (очікується підтвердження) 

 

12:10 – 12:20 Питання-відповіді, коментарі аудиторії 
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12:20 – 13:00 Cесія 2. Ефективність урядування на центральному та місцевому рівнях  
 

Key-note speech:  
 Віктор Тимощук, заступник голови правління Центру політико-правових реформ, 

головний експерт групи РПР з питань публічної адміністрації (очікується 

підтвердження) 

 Юрій Ганущак, директор Інституту розвитку територій, експерт групи РПР з 

питань децентралізації 
 

Учасники дискусії: 

 Костянтин Ващенко, голова Національного агентства України з питань державної 

служби (очікується підтвердження) 

 Генадій Зубко, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (очікується підтвердження) 

 Олена Ледовських, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, фракція 

Політичної партії «Народний Фронт» (очікується підтвердження) 

 Альона Шкрум, голова підкомітету з питань державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування, фракція Політичної партії «Всеукраїнська 

об’єднання «Батьківщина» 

 

13:00 – 13:10 Питання-відповіді, коментарі аудиторії 

 

13:10 – 13:50 Cесія 3. Економічні перетворення, що дадуть поштовх для зростання бізнесу 

та рівня життя. 

 
Key-note speech:  

 Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, член Ради 

РПР 
 

Учасники дискусії: 
 Олександр Данилюк, Міністр фінансів України 

 Юлія Ковалів, перший заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі 

України (очікується підтвердження)  

 Іван Міклош,  керівник групи радників Прем’єр-міністра України, співголова 

Групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні 

 Тетяна Острікова, голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення 

Митного кодексу України Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, 

фракція Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» (очікується підтвердження) 

 Юрій Соловей, Народний депутат України, фракція Партії «Блок Петра 

Порошенка» 

 Віктор Пинзеник, Народний депутат України, фракція Партії «Блок Петра 

Порошенка» 
 

13:50 – 14:00 Питання-відповіді, коментарі аудиторії 

 

14:00 – 14:30 Неформальне спілкування 


