
 

*Захід проводиться за підтримки Уряду Швеції 

та Європейського Союзу у рамках проекту 

Посилення коаліції РПР, який впроваджується 

Центром демократії та верховенства права. 

 

 
 

Семінар для регіональних журналістів:  

«Децентралізація 2017: вектор руху» 

 

в межах інформаційно-навчального проекту: «Реформи мають 

значення»  

 

Дата проведення: 23-24 лютого 2017 

 

День 1. 23 лютого 

 

9.00 – зустріч, реєстрація 

9.30 - 9.40 – Соломія Боршош, програмний директор Центру 

демократії та верховенства права 

Вітальне слово 

 

9.40 – 10.00 – Артем Миргородський, керівник Секретаріату 

Реанімаційного Пакету Реформ 

Реанімаційний Пакет Реформ: регіональний поступ  

 

10.00 – 11.00 – Анатолій Ткачук, головний експерт групи 

Децентралізація Реанімаційного Пакету Реформ  

Децентралізація-2017:Проблеми реформи і її гальмування 

 

11.00 – 12.00 – Генадій Зубко, віце-прем’єр міністр 

Урядовий порядок денний децентралізації на 2017-ий  

 

12.00 – 13.00 – Іван Лукеря, менеджер групи Децентралізація 

Реанімаційного Пакету Реформ 

Як змінилося місцеве самоврядування у 2014-2016 рр: нові можливості 

та повноваження  

 

13.00 – 14.00 – обід 

 

14.00 – 15.10 – Павло Хобзей, заступник міністра освіти та науки  

Освітня децентралізація: опорні школи та інші нововведення  

 

15.15 – 16.25  – Юрій Ганущак, експерт  групи Децентралізація 

Реанімаційного Пакету Реформ, Павло Ковтонюк, заступник міністра 

охорони здоров’я  
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Нові медичні реалії: госпітальні округи та надання первинної та 

вторинної допомоги 

 

16.30 – 16.45 – кава-брейк 

 

16.45 – 18.00 – Віктор Тимощук, експерт групи Публічна адміністрація 

Реанімаційного Пакету Реформ, заступник голови правління Центру 

політико-правових реформ 

ЦНАПи та надання адміністративних послуг в громадах: коли чекати 

на прорив? 

 

18.00  – 19.00 – Володимир Сємініхін/Дмитро Романович  

Концепція реформування системи надання адміністративних послуг 

 

 

19.10 - поселення в готель, вечеря в готелі 

 

День 2. 24 лютого  

 

           10.00 – реєстрація  

 

Участь у конференції:  

«Об’єднані ОТГ: від утворення до розумного зростання»  
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