ФОРУМ РЕФОРМ: НА ШЛЯХУ ДО ВІЛЬНЮСА
25 лютого 2020 року
Ведучий Форуму: Юрій Табаченко, ведучий, виконавчий продюсер першого каналу Українського
радіо
09.00 - 09.30 Реєстрація гостей та вітальна кава
Зал «Ballroom» (2 поверх)
09.30 - 10.00 Вітальний виступ і Q&A сесія Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука
Модератор: Андрій Куликов, голова правління, ведучий Громадського радіо
10.00 – 10.25 Вітальне слово партнерів і організаторів Форуму реформ
Запрошені спікери:
● Річардас Дягутіс, Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Литовської
республіки
● Лариса Ґаладза, Посол Канади в Україні
● Матті Маасікас, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні
● Джозеф Пеннінгтон, Повірений у справах США в Україні
● Ігор Бураковський, співголова Ради Коаліції РПР, Голова правління Інституту економічних
досліджень і політичних консультацій
Модератор: Юрій Табаченко, ведучий, виконавчий продюсер першого каналу Українського радіо
Зал «Ballroom» (2 поверх)
10.25 - 11.05 Вступна панельна дискусія. Синхронізація порядку денного реформ: Програми
дій Парламенту і Уряду, пропозиції громадянського суспільства та запит громадян
- Уроки з впровадження реформ за перше півріччя роботи Парламенту та Уряду, і
бачення пріоритетів реформ на 2020-2021 роки.
- Громадяни як кінцеві бенефіціари: які критерії результативності реформ?
- Як побудувати інклюзивний суспільний діалог та досягти балансу інтересів у
виробленні публічної політики?
- Партнерство: де влада потребує участі і допомоги громадянського суспільства?
Запрошені спікери:
● Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України
● Ірина Бекешкіна, директорка Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва
● Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних
консультацій, співголова Ради Коаліції РПР
● Тарас Шевченко, директор Центру демократії та верховенства права
Модератор: Андрій Куликов, голова правління, ведучий Громадського радіо
Зал «Paris» (1 поверх)
11.05 - 11.15 Перерва на каву
Паралельні тематичні панельні дискусії
Зал «Ballroom» (2 поверх)
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Панельна дискусія 1. Належне урядування: як забезпечити народовладдя та ефективне
державне управління
11.15 - 12.15 Частина 1
- Референдум та інші форми залучення громадян до ухвалення публічних рішень
- Реформа виборчої системи: чи посилиться значення вибору громадян?
Запрошені спікери:
● Ольга Совгиря, народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з
питань правової політики
● Аліна Загоруйко, народна депутатка, заступниця голови Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
● Юлія Кириченко, експертка Центру політико-правових реформ, співголова Ради Коаліції
РПР
● Ольга Айвазовська, координаторка політичних програм, голова правління Громадянської
мережі ОПОРА
● Роланд Ковач, директор Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»
● Олександр Заславський, директор аналітичного відділу Лабораторії законодавчих ініціатив
Модератор: Борис Малишев, доктор юридичних наук, експерт з публічного права та прав людини
12.15 - 13.15 Частина 2
- Децентралізація та новий адміністративно-територіальний устрій
- Реформа публічного управління: чи нові зміни посилюють ефективність державної
служби?
Запрошені спікери:
● Віталій Безгін, народний депутат, голова підкомітету з питань адміністративнотериторіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
● Олександр Стародубцев, голова Національного агентства України з питань державної
служби
● Анатолій Ткачук, голова правління Інституту громадянського суспільства
● Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ
● Сергій Лобойко, голова Центру Розвитку Інновацій, ідеолог громадського бюджету Києва,
ініціативи «Е-рішення для громад»
Модератор: Тарас Случик, національний консультант муніципального компоненту
Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI)
Зал «London» (1 поверх)
Панельна дискусія 2. Економічне зростання: як покращити бізнес-клімат і добробут
громадян?
11.15 - 12.15 Частина 1
- Відкриття ринку землі та приватизація: в інтересах бізнесу та суспільства
- Дерегуляція та податки: що потрібно для поліпшення ділового клімату?
Запрошені спікери:
● Павло Кухта, Перший заступник Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України
● Данило Гетманцев, народний депутат, Голова Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики
● Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії
● Надія Бердичук, членкиня Наглядової ради Української ради бізнесу, виконавча директорка
Української асоціації прямого продажу
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● Довидас Віткаускас, Керівник Проекту ЄС «Право-Justice»
Модератор: Павло Шеремета, засновник і керуючий партнер Майстерні стратегій «Прорив»,
Міністр економічного розвитку і торгівлі України (2014 рік)
12.15 - 13.15 Частина 2
- Енергетика: інфраструктура для економіки та енергоефективність
- Захист довкілля: реформа державної системи екологічного контролю
Запрошені спікери:
● Олексій Рябчин, Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України
● Андрій Герус, Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житловокомунальних послуг
● Олег Бондаренко, народний депутат, Голова Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики та природокористування
● Олена Павленко, Президентка DiXi Grouр
● Олена Кравченко, виконавча директорка МБФ «Екологія. Право. Людина»
Модератор: Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм
Громадянської мережі ОПОРА
Зал «Paris» (1 поверх)
13.15 -14.00 Обід
Паралельні тематичні панельні дискусії
Зал «Ballroom» (2 поверх)
Панельна дискусія 3. Верховенство права: як побудувати справедливу систему правосуддя та
органів правопорядку
14.00 - 15.00 Частина 1
- Новий старт судової реформи: чи все вдасться цього разу?
- Зміцнення антикорупційної інфраструктури: від політичної волі до інституційної
сталості
Запрошені спікери:
● Андрій Костін, народний депутат, Голова Комітету Верховної Ради України з питань
правової політики
● Ярослав Юрчишин, народний депутат, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради
України з питань антикорупційної політики
● Володимир Кравчук, суддя Верховного Суду України; президент Асоціації розвитку
суддівського самоврядування України
● Роман Куйбіда, заступник голови правління Центру політико-правових реформ
● Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine
● Ека Ткешелашвілі, керівниця Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI)
Модератор: Ірина Шиба, виконавча директорка Фундації DEJURE

15.00 - 16.00 Частина 2
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Перезавантаження органів правопорядку: прокуратура, Державне бюро розслідувань
і Національна поліція
- Реформа Служби безпеки України
Запрошені спікери:
● Руслан Рябошапка, Генеральний прокурор України
● Сергій Іонушас, народний депутат, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з
питань правоохоронної діяльності
● Фредрік Весслау, заступник голови Консультативної місії ЄС з реформування сектору
цивільної безпеки в Україні
● Віталій Шабунін, голова правління Центру Протидії Корупції
● Євген Крапивін, керівник проекту Центру політико-правових реформ
Модератор: Злата Симоненко, практикуюча адвокатка, незалежна експертка
-

Зал «London» (1 поверх)
Панельна дискусія 4. Розвиток людського капіталу: рух до європейських стандартів якості
життя
14.00 - 15.00 Частина 1
- Реформа системи охорони здоров'я: яка нова стратегія змін?
- Повноцінний запуск системи забезпечення якості освіти
Запрошені спікери:
● Михайло Радуцький, народний депутат, Голова Комітету Верховної Ради України з питань
здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
● Юлія Гришина, народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань
освіти, науки та інновацій, Голова підкомітету з питань вищої освіти
● Тетяна Юрочко, викладачка Школи охорони здоров'я Національного університету «КиєвоМогилянська Академія»
● Галина Скіпальська, виконавча директорка МБФ «Українська фундація громадського
здоров'я», директорка представництва HealthRight International в Україні
● Галина Титиш, Керівниця ГО «Смарт Освіта»
● Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»
Модератор: Наталя Соколенко, журналістка, радіоведуча
15.00 - 16.00 Частина 2
- Медіа-реформа: трансформація медіапростору і обсяг державного регулювання
- Культура як ресурс розвитку громад, креативні індустрії
Запрошені спікери:
● Володимир Бородянський, Міністр культури, молоді та спорту України
● Андрій Мотовиловець, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань
свободи слова
● Зураб Аласанія, голова правління UA: Суспільне мовлення
● Наталія Лигачова, голова ГО «Детектор медіа»
● Наталія Кривда, професорка кафедри української філософії та культури Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Модератор: Роман Вінтонів, журналіст, телеведучий
Зал «Paris» (1 поверх)
16.00 - 16.15 Перерва на каву
Панельна дискусія 5. Національна безпека та реінтеграція тимчасово окупованих територій
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Зал «Ballroom» (2 поверх)
16.15 - 17.15 Частина 1
- Річна національна програма Україна-НАТО і стан впровадження стандартів НАТО
- Реформа оборонних закупівель: як забезпечити належну імплементацію?
Запрошені спікери:
● Аліна Фролова, Заступниця Міністра оборони України
● Світлана Панаіотіді, Заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України
● Мар’яна Безугла, народна депутатка, заступниця Голови Комітету Верховної Ради України
з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Голова підкомітету запровадження
цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості
● Олена Трегуб, Генеральна секретарка Незалежного антикорупційного комітету з питань
оборони (НАКО)
● Ігор Козій, військовий експерт Інституту Євро-Атлантичного Співробітництва (ІЄАС)
Модератор: Тарас Ємчура, консультант проекту «Супровід урядових реформ в Україні»(SURGe)
Зал «London» (1 поверх)
16.15 - 17.15 Частина 2
- Дотримання прав людини в умовах воєнного конфлікту та тимчасово окупованих
територій
- Перехідне правосуддя в процесі реінтеграції
Запрошені спікери:
● Олексій Ілляшенко, заступник Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб України
● Неллі Яковлєва, народна депутатка, заступниця Голови Комітету Верховної Ради України з
питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у
Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя,
національних меншин і міжнаціональних відносин
● Антон Кориневич, Представник Президента України в Автономній Республіці Крим
● Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав
людини
● Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини ZMINA
Модератор: Юлія Тищенко, керівниця Програми підтримки демократичних процесів
Українського незалежного центру політичних досліджень
Зал «Ballroom» (2 поверх)
17.15 - 17.30 Заключне слово
Запрошені спікери:
● Марюс Януконіс, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської республіки в Україні
● Юлія Кириченко, cпівголова Ради Коаліції РПР
Модератор: Юрій Табаченко, ведучий, виконавчий продюсер першого каналу Українського радіо
Зал «Paris» (1 поверх)
17.30 - 18:00 Завершальна кава та спілкування
Медіапартнер Форуму – UA: Українське радіо
ФОРУМ РЕФОРМ: НА ШЛЯХУ ДО ВІЛЬНЮСА відбудеться в рамках підготовки до
щорічної Міжнародної конференції з питань реформ в Україні - Ukraine Reform Conference (URC),
яка в липні 2020 року відбудеться у Вільнюсі (Литовська Республіка). Метою Форуму є
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обговорення прогресу впровадження реформ за перші півроку діяльності Парламенту і Уряду та
пріоритетів реформ в Україні на 2020-21 роки.
Захід організовано Коаліцією РПР у партнерстві з Посольством Литовської Республіки в
Україні за підтримки Міністерства закордонних справ Литовської Республіки, Антикорупційної
ініціативи ЄС в Україні (EUACI - програма фінансується Європейським Союзом і
співфінансується та реалізується Міністерством закордонних справ Данії), Проекту ЄС «ПравоJustice», Міжнародного фонду «Відродження», Програми сприяння громадській активності
«Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та
здійснюється Pact в Україні, та проекту Програми розвитку ООН в Україні «Громадянське
суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», який фінансується
Міністерством закордонних справ Данії.
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