
      
 

 

 

 

 

В рамках «Днів парламенту в регіонах»  

 

Онлайн-дискусія  

 «Діалог парламентарів та місцевих громад для спільного порядку 

денного»  

 

Дата: 24 лютого 2021 року, 14.00 

Запрошені: народні депутати України, представники місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, 

експерти, представники ЗМІ 

Співорганізатори:  

- Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

Верховної Ради України; 

- Волинське регіональне відділення Асоціації міст України 

Реєстрація: https://t1p.de/3wa9  

Місце проведення: Zoom (онлайн) https://eef-org-

ua.zoom.us/j/98614388500?pwd=UFQyVUVsRHN0eVcyRGpQSDNJejVDQT09  

Мета:  

✔ обговорити проблеми повноважень і діяльності громад в нових умовах 

(повноваження місцевого самоврядування та новоутворених РДА)  

✔ побудувати ефективну комунікацію органів місцевого самоврядування, 

громадськості та народних депутатів України;  

✔ обмінятися досвідом виявлення проблем і побудови консенсусу щодо їх 

вирішення;  

Контактна особа: Киричук Оксана, 0963144713, kyrychuk.oxana@gmail.com  

Модератор: Конончук Мар’яна, виконавча директорка Волинського РВ 

Асоціації міст України 

  

https://t1p.de/3wa9
https://eef-org-ua.zoom.us/j/98614388500?pwd=UFQyVUVsRHN0eVcyRGpQSDNJejVDQT09
https://eef-org-ua.zoom.us/j/98614388500?pwd=UFQyVUVsRHN0eVcyRGpQSDNJejVDQT09


      
 

 

 

Погодинна програма заходу 

 

14.00 – 14.25 Відкриття, вітальні слова 

Андрій Клочко, Голова Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

Верховної Ради України 

В’ячеслав 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 

Ірина Констанкевич, народна депутатка України, Перша 

заступниця голови Комітету Верховної Ради України з 

питань гуманітарної та інформаційної політики 

Недопад Григорій Вікторович, голова Волинської обласної 

ради 

Олександр Мартиненко, заступник керівника Апарату 

Верховної Ради України (точна участь не підтверджена) 

Віктор Лях, Президент Фонду Східна Європа 

Андрій Кулаков, програмний директор ГО «Інтерньюз-

Україна» 

14.25 – 14.50 Завершення реформи децентралізації та остаточний розподіл 

повноважень органів місцевого самоврядування. Власні та 

делеговані повноваження 

Віталій Безгін, народний депутат України  

14.50 – 15.20 Агенції регіонального розвитку як інструмент комунікації 

між центральними органами влади та ВРУ щодо підтримки 

регіонального розвитку. Державна підтримка регіонального 

розвитку 

Іван Лукеря, Заступник Міністра розвитку громад та 

територій України  

15.20 – 15.40 Створення Координаційної ради органів місцевого 

самоврядування при голові обласної ради 

Григорій Недопад, голова Волинської обласної ради 

15.40 – 16.00 Презентація відділу інформаційно-консультативної роботи, 

який створено в Управлінні по зв'язках з місцевими органами 



      
 

 

 

влади та органами місцевого самоврядування Апарату 

Верховної Ради України 

Лариса Фугель, керівниця відділу інформаційно-

консультативної роботи Управління по зв’язках з місцевими 

органами влади та органами місцевого самоврядування 

Апарату Верховної Ради України 

16.00 – 16.15 Обговорення 

 


