
 
 

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань  організації державної 

влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування  

 

 

 

  

 

ФОРУМ 
 

«ЕФЕКТИВНЕ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ  

ЯК ЗАПОРУКА ДЕМОКРАТИЧНОЇ  

ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ» 

 
 
 

 

Організовується  

Донецькою обласною державною адміністрацією, 

Луганською обласною державною адміністрацією, 

Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і 

Міністерством розвитку громад та територій України  

за підтримки  

Ради Європи  
 

 

 

 

 

м. Краматорськ, Донецька область 

б-р Краматорський, 41, Бізнес-центр «SA&GA» 

28-29 листопада 2019 року  

 

 



Сторінка 2 з 7 

 

28-29 листопада 2019 року у місті Краматорську Донецької області за підтримки 

Ради Європи планується проведення форуму «Ефективне місцеве самоврядування як 

запорука демократичної та правової держави» (далі – Форум). 

Форум організовується Донецькою обласною державною адміністрацією 

(Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації), 

Луганською обласною державною адміністрацією, Комітетом Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування, Міністерством розвитку громад та 

територій України за підтримки Ради Європи в рамках: 

- Програми «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» –  

генеральний організатор, та за участі проєктів: 

- «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень»; 

- «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи 

медіа в Україні»; 

- «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в 

Україні»; 

- «Підтримка конституційних і правових реформ, конституційне правосуддя та 

допомога Верховній Раді у проведенні реформ, спрямованих на підвищення її 

ефективності»; 

- «Сприяння участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень в 

Україні»;  

- «Захист національних меншин, включаючи Ромів, та мов меншин в Україні»; 

- «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в 

Україні».  

 

Захід організовується щорічно з 2016 року з метою обговорення стану та 

перспектив розвитку місцевого самоврядування в Україні загалом та, зокрема, в 

Донецькій та Луганській областях, перш за все актуальних питань законодавчого 

регулювання, європейського досвіду та стандартів у відповідній сфері. 

Учасники форуму: народні депутати України, представники центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, 

експертного та наукового середовища, міжнародних партнерів (всього понад                        

200 осіб). 
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ПРОГРАМА (проєкт від 14.11.2019) 

28 листопада, ДЕНЬ 1 

 ПРИБУТТЯ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ, ПОСЕЛЕННЯ  
 

14.00 – 15.00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ. ВІТАЛЬНА КАВА 
 

15.00 – 15.30 ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ. ПРИВІТАННЯ  

 Представник/ця Ради Європи  

 Павло КИРИЛЕНКО, голова Донецької обласної державної адміністрації, 

керівник обласної військово-цивільної адміністрації 

 Ніколь РУДЕР, Директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні 

 Ешлі МАЛРУНІ, Радник, Голова Відділу міжнародного розвитку 

Посольства Канади в Україн 

 
 

Модератор Форуму: Андрій КУЛИКОВ, журналіст  
 

15.30 – 16.40 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 1  

РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ЗДОБУТКИ ТА 

ВИКЛИКИ, ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

- пріоритети Уряду: Програма діяльності КМУ та Міністерства 

- порядок денний ВРУ 

- проєкт змін до Конституції та відповідний пакет законодавства   
 

 Альона БАБАК, Міністерка розвитку громад та територій України 

(потребує підтвердження)  

 Андрій КЛОЧКО, народний депутат України, голова Комітету Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

 Віталій БЕЗГІН, народний депутат України, голова підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування  

 Анатолій ЗАЄЦЬ, завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства 

та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська 

академія», член-кореспондент Національної академії правових наук 

України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи Комісії з 

питань правової реформи при Президентові України (потребує 

підтвердження) 

 Дмитро ЛУБІНЕЦЬ, народний депутат України, голова 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  

 Даніель ПОПЕСКУ, керівник Департаменту демократичного врядування 

Генерального директорату – II з питань демократії Генерального 

секретаріату Ради Європи 
 

Запитання та відповіді 
 

16.40 – 17.00 
 

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ. Перерва на каву 
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17.00 – 18.45 

 

 

 

 

 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 2 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ: ПИТАННЯ НА 

ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ТА ПОДАЛЬШІ ЗАВДАННЯ  

- законопроєкт про АТУ 

- нові критерії формування спроможних громад та районів 

- майбутнє районування Донецької та Луганської областей 

- приєднання громад до міст обласного значення 

- перспективні плани формування ОТГ (геопортал-моделювання 

інфраструктури) 
 

 Віталій БЕЗГІН, народний депутат України, голова підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

 Роман ЛОЗИНСЬКИЙ, народний депутат України, перший заступник 

голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування  

 Павло КИРИЛЕНКО, голова Донецької обласної державної адміністрації, 

керівник обласної військово-цивільної адміністрації 

 Представник/ця Луганської обласної державної адміністрації 

 Сергій ЧЕРНОВ, Президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», голова 

Харківської обласної ради 

 Олександр СЛОБОЖАН, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» 

 Олександр КОРІННИЙ, голова Асоціації об’єднаних територіальних 

громад, Новоукраїнський міський голова  

 В’ячеслав НЕГОДА, заступник Міністра розвитку громад та територій 

України 
 

Запитання та відповіді 
 

18.45 – 19.00  

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПЕРШОГО ДНЯ ФОРУМУ.  

ПРО ПРОЄКТ РЕЗОЛЮЦІЇ ФОРУМУ  

 

19.00 – 19.30 ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ ПРИЗЕРІВ ДОНЕЦЬКОГО 

ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ «КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ» 

 Павло КИРИЛЕНКО, голова Донецької обласної державної 

адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації 

 В’ячеслав НЕГОДА, заступник Міністра розвитку громад та територій 

України 

 Олена ЛИТВИНЕНКО, заступниця Голови Офісу Ради Європи в 

Україні 
 

 

19.30 – 21.00 Фуршет  
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29 листопада, ДЕНЬ 2 

08.30 – 09.00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ. РАНКОВА КАВА 

 

09.00 – 10.00 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 3: НАСТУПНІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ: РИЗИКИ ЧИ 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ? 

- новий проєкт закону про місцеві вибори  

- виборчі права ВПО 

- виклики та нові правила у сфері медіа в контексті наступних 

місцевих виборів  
 

 Аліна ЗАГОРУЙКО, народна депутатка України, заступниця голови 

Комітету, голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших 

форм безпосередньої демократії Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування 

 Експерт/ка Ради Європи, член Робочої групи з удосконалення 

законодавства про місцеві вибори в частині забезпечення представництва 

громадян в раді громади, а також територіальних громад - в районних та 

обласних радах при Міністерстві розвитку громад та територій України 

 Представник/ця Міністерства юстиції України (поребує підтвердження) 

 Представник/ця Центральної виборчої комісії (поребує підтвердження) 

 Анастасія ПРОКОПЕНКО, виконавча директорка громадської організації 

«Точка доступу» 

 Тетяна ДУРНЄВА, виконавча директорка Громадського холдингу 

«ГРУПА ВПЛИВУ» 

 Олександр БУРМАГІН, медіа-юрист, виконавчий директор ГО 

«Платформа прав людини» 
    

Запитання та відповіді 
 

 

10.00 – 11.00 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 4: ЗАХИСТ ПРАВ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ  

- вирішення питання забезпечення житлом та компенсації за 

зруйноване житло 

- регіональні програми підтримки та інтеграції ВПО 
 

 Дмитро ЛУБІНЕЦЬ, народний депутат України, голова 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  

 Олексій ІЛЛЯШЕНКО, заступник Міністра у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України з питань 

європейської інтеграції  

 Сергій КОМНАТНИЙ, Голова правління Державного фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву 

 Олена ТОКАРЕВА, директорка Департаменту соціального захисту 

населення Донецької обласної державної адміністрації 

 Степан МАХСМА, секретар Маріупольської міської ради 

 Андрій ЛАКТІОНОВ, виконавчий директор Українського фонду 

соціальних інвестицій 

 Ганна ХРИСТОВА керівниця проекту Ради Європи «Внутрішнє 

переміщення в Україні: розробка тривалих рішень» 
 

Запитання та відповіді 
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11.00 – 11.20 Перерва на каву  
 

11.20 – 12.20 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 5: КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: МІФ 

ЧИ ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ   

- капіталізація таланту людини та її інтелектуального потенціалу 

- креативні індустрії в Україні та світі, їх вплив на підприємництво, 

генерування і стимулювання  інновацій, підвищення 

продуктивності та економічне зростання 
 

 Івана НІКОЛІЧ ПОПОВІЧ, Президент Хорватського кластеру 

креативних індустрій 

 Вячеслав РУБЛЬОВ, народний депутат України, голова підкомітету з 

питань регіональної політики та місцевих бюджетів Комітету Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

 Оксана ГОЛОВКО, директорка Департаменту інвестиційно-

інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької обласної 

державної адміністрації   

 Представник/ця Краматорської міської ради (ІТ компанія Кварт 

Софт) 
 

 

Запитання та відповіді 
 

12.20 – 12.40 Перерва на каву 
 

12.40 – 13.50 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 6: ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО,  

ВІДКРИТА ВЛАДА ТА  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР  

- підзвітність та прозорість публічної влади, відкритість прийняття 

рішень, інструменти демократії, ОСН  

- виклики та можливі рішення для українських ЗМІ: дотримання 

журналістських стандартів та боротьба з дезінформацією   
 

 Дмитро ГУРІН, народний депутат України, голова підкомітету з питань 

місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

 Наталія ЧУКОВА, директорка Департаменту інформаційної та 

внутрішньої політики Донецької обласної державної адміністрації 

 Максим ЛАЦИБА, експерт проєкту Ради Європи «Сприяння участі 

громадян у демократичному процесі прийняття рішень в Україні», керівник 

програми розвитку громадянського суспільства Українського 

національного центру перспективних досліджень (УНЦПД) 

 Діана ДУЦИК, медіа-експертка, виконавча директорка ГО «Український 

інститут медіа та комунікації» 

 Ольга ЮРКОВА, медіа-експертка, співзасновниця ГО «StopFake» 
 

Запитання та відповіді 

 

13.50 – 14.45 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 7: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЯК 

КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК СТАЛОЇ ДЕМОКРАТІЇ  

- Європейська соціальна хартія  

- залучення різних категорій населення, зокрема соціально 

вразливих та національних меншин у справи ОМС 

- комунікаційна платформа для національних меншин  
 

 Міжнародний/а експерт/ка Ради Європи   

 Павло ЛИСЯНСЬКИЙ, Представник уповноваженого Верховної Ради з 

прав людини в Луганській і Донецькій областях  



Сторінка 7 з 7 

 Представник/ця Міністерства соціальної політики України 

 Михайло ПОДЮК, експерт з питань реалізації комунікаційної стратегії 

для національних меншин   

 Тетяна АНДРУСЬ, Ратівецька сільська голова (ОТГ, Ужгородський район, 

Закарпатська область) 
 

Запитання та відповіді 
 

14.45 – 15.00 ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. УХВАЛЕННЯ РЕЗОЛЮЦІЇ ФОРУМУ  

 

ЗАКРИТТЯ ФОРУМУ  
 

15.00 – 16.00 Обід  

Від’їзд учасників  
 

 

 

 

 

 

 

За окремим списком запрошених 

 

ПАРАЛЕЛЬНА ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 8: 

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОГО 

МЕДІАМОНІТОРИНГУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ І 

ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ: ЯК 

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЯКІСНЕ ВИСВІТЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 

 

10.00 – 12.20 

 

 Діана ДУЦИК, медіа-експертка, виконавча директорка  

ГО «Український інститут медіа та комунікації» 

 Ольга ЮРКОВА, медіа-експертка, співзасновниця  

ГО «StopFake» 

 Олександр БУРМАГІН, медіа-юрист, виконавчий директор 

ГО «Платформа прав людини» 

 Єлизавета КУЗЬМЕНКО, координаторка медіа моніторингу 

 Галина СМІРНОВА, керівниця проєкту «Європейський 

Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи 

медіа в Україні» 

 
 


