
 

*Захід проводиться за підтримки Європейського 

Союзу у рамках проекту Посилення коаліції РПР, 

який впроваджується Центром демократії та 

верховенства права. 

 

 
Семінар для регіональних журналістів:  

 «Реформа публічної адміністрації: в очікуванні дива» 

 

в межах інформаційно-навчального проекту: «Реформи мають 

значення»  

 

Дата проведення: 6-7 липня 

 

День 1. 6 липня  

 

9.30 – зустріч, реєстрація 

 

10.00 – 10.30 – Артем Миргородський, керівник Секретаріату 

Реанімаційного Пакету Реформ 

Реанімаційний Пакет Реформ: регіональний поступ  

 

10.40 – 12.00 – Костянтин Ващенко, керівник Національного агентства 

з питання державної служби  

Для чого Україні потрібна нова держава служба? 

 

12.00 – 13.30 – Ігор Коліушко, головний експерт групи «Публічна 

адміністрація» Реанімаційного Пакету Реформ 

Робота Комісії з питань вищого корпусу державної служби при відборі 

голів обласних та районних адміністрацій  

 

 

13.30 – 15.00 – обід 

 

15.00 – 16.10 – Альона Шкурм, народна депутатка, голова підкомітету з 

питань держслужби і служби в органах місцевого самоврядування Комітету з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

саморядування 

Служба в органах місцевого самоврядування. Оптимальна модель 

 

 

16.15 – 17.25  –  Державний секретар Міністерства фінансів України  

 

 

 



 

*Захід проводиться за підтримки Європейського 

Союзу у рамках проекту Посилення коаліції РПР, 

який впроваджується Центром демократії та 

верховенства права. 

 

17.30 – 17.45 – кава-брейк 

  

17.50 – 19.00 –  Микола Виговський, експерт групи Реформа публічної 

адміністрації Реанімаційного Пакету Реформ  

Моніторинг конкурсів в регіонах: що потрібно знати журналістам  

 

 

19.10 - поселення в готель, вечеря в готелі 

 

День 2. 7 липня  

 

9.30 - 10.00 – реєстрація  

 

10.00 – 11.00 – Аліна Свідерська, Професійний уряд  

Чому реформаторські кадри губляться у владних коридорах  

 

11.00-12.20 – Інна Совсун, експертка групи Реформа публічної 

адміністрації Реанімаційного Пакету Реформ 

Як підвищити професійний рівень державних службовців? 

 

12.30 – 14.00 – Анатолій Ткачук, директор з науки та розвитку Інституту 

громадянського суспільства 

Концепція підвищення кваліфікації службовців місцевого 

самоврядування  

 

14.00 – 15.00 – обід, від’їзд 

 

 

 

*Захід проводиться за підтримки Європейського Союзу у рамках 

проекту Посилення коаліції РПР, який впроваджується Центром демократії 

та верховенства права. 


