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Присутні: Безгін В.Ю., Білозір Л.М., Бондар Г.В., Гузь І.В., Гурін Д.О., 

Загоруйко А.Л., Іванов В.І., Качура О.А., Корнієнко О.С., Клочко А.А.,        

Літвінов О.М., Микиша Д.С., Поляк В.М., Рубльов В.В., Саврасов М.В., 

Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Лозинський Р.М. 

Відсутні: Аліксійчук О.В., Балога В.І., Дунда О.А., Кальцев В.Ф.,          

М'ялик В.Н., Плачкова Т.М., , Шуляк О.О., Юнаков І.С. 

 

Відповідальні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Малюга А.В.; заступник керівника секретаріату Комітету Данилюк О.А., 

головні консультанти Маценко М.М., Падалко О.В. Пилявський Ю.О. 

 

Запрошені: 

Алюшина Н.О. – Голова Національного агентства України з питань 

державної служби; 

Арендарчук Н.П. – директор Департаменту агропромислового розвитку та 

економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації; 
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Афонін Е.А. – член Конкурсної комісії Комітету з питань освіти, науки та 

інновацій Верховної Ради України, професор Національної академії державного 

управління, доктор соціологічних наук; 

Ашурбеков А.А. – агенція регіонального розвитку Запорізької області; 

Бабанакова О.Є. – в.о. начальника управління «Офіс інвестицій та розвитку 

експорту» Херсонської обласної державної адміністрації; 

Бабич О.С. – начальник управління з питань адміністративно-

територіального устрою та організаційної роботи – заступник керівника апарату 

Житомирської обласної державної адміністрації; 

Бальбуза В.М. – т. в. о. директора департаменту зовнішніх зносин, залучення 

інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної 

адміністрації; 

Баранецький Т.Я. – агенція регіонального розвитку Львівської області; 

Баранецький Т.Я. – експерт з питань регіонального/місцевого розвитку; 

Берчак С.В. – юрисконсульт Станично-Луганської військово-цивільної 

адміністрації; 

Бобровська С.А. – народний депутат України, секретар Комітету Верховної 

Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва; 

Бова Ю.А. – Тростянецький міський голова; 

Бойко О.А. – перший заступник голови Чернігівської обласної державної 

адміністрації; 

Боруховський Б.В. – перший заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Буколова В.В. – установа «Агенція регіонального розвитку «Офіс 

євроінтеграції» Полтавської області»; 

Бураковський І.В. – співголова Ради Реанімаційного Пакету Реформ; 

Бутрій Д.С. – перший заступник голови Херсонської обласної державної 

адміністрації; 

Василевський В.А. – установа «Агенція регіонального розвитку у 

Тернопільській області»; 

Вінтоняк В.М. – агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області; 

Вітренко Н.М. – директор Департаменту фінансів Херсонської обласної 

державної адміністрації; 

Воляник Г.М. – директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі 

Тернопільської обласної державної адміністрації; 

Гавриленко О.А. – установа «Агенція регіонального розвитку 

Кіровоградської області»; 

Гейко О.Ю. – заступник директора департаменту економічного розвитку та 

регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації; 

Гижко Н.В. – установа «Агенція регіонального розвитку Вінницької 

області»; 

Годик А.М. – перший заступник голови Львівської обласної державної 

адміністрації; 

Гой К.Г. – заступник голови Одеської обласної державної адміністрації; 
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Горобець О.С. – народний депутат України, Голова підкомітету з питань 

сталого розвитку, стратегії та інвестицій Комітету Верховної Ради України з 

питань енергетики та житлово-комунальних послуг; 

Градівський В.М. – заступник голови Житомирської обласної державної 

адміністрації; 

Грушко О.О. – агенція регіонального розвитку Чернівецької області; 

Гундер А. – президент Американської торговельної палати в Україні; 

Гутцайт В.М. – Міністр молоді та спорту України; 

Давидов А.С. – директор Департаменту економічного та регіонального 

розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних 

програм та контролю за їх виконанням Закарпатської обласної державної 

адміністрації; 

Дем’янчук І.Р. – перший заступник голови Тернопільської обласної 

державної адміністрації; 

Демидчук І.В. – начальник юридичного управління апарату Житомирської 

обласної державної адміністрації; 

Демченков Я.С. – Заступник Міністра енергетики України з питань 

європейської інтеграції; 

Дудка О.О. – координатор мережі РЕГІОНЕТ; 

Єсмуханова Ю. – заступниця директора програми USAID DOBRE; 

Жалдак В.О. – перший заступник голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації; 

Живицький Д.О. – заступник Міністра інфраструктури України; 

Загвоздкіна М.С. – помічник-консультант народного депутата України; 

Зінченко А.М. – агенція регіонального розвитку Луганської області; 

Зінченко А.М. – керівник Станично-Луганської військово-цивільної 

адміністрації; 

Ільченко-Сюйва Л. – доцент Києво-Могилянської школи врядування; 

Казюк Я.М. – позаштатний консультант Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування, доктор наук з державного управління; 

Калінін М. В. –директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації; 

Капоріна Т.М. – начальник відділу аналізу та прогнозування регіонального 

розвитку управління соціально-економічного розвитку Департаменту 

регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації; 

Карманнік Р.В. – заступник голови Черкаської обласної державної 

адміністрації; 

Касич А.Ю. – начальник відділу економічного розвитку промисловості, 

державної та спільної власності управління економічного розвитку 

підприємництва та промисловості Департаменту економічного розвитку, торгівлі 

та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації; 

Кашевський В.В. – голова Волинського ресурсного центру; 

Кисельов С.О. – доцент кафедри політології НаУКМА; 
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Ковальчук О.В. – народний депутат України, заступник голови Комітету 

Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики; 

Козир С.В. – голова Херсонської обласної державної адміністрації; 

Колісник А.С. – народний депутат України, член Комітету Верховної Ради 

України з питань фінансів, податкової та митної політики; 

Копанчук О.Є. – народний депутат України, заступник голови Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету; 

Корінний О.О. – голова Всеукраїнської Асоціації об'єднаних територіальних 

громад «Асоціація об'єднаних територіальних громад»; 

Корнеюк В.Т. – менеджер з питань стратегічного розвитку 

(Агропромисловий комплекс) Американської торговельної палати в Україні; 

Кошелюк М.Є. – експерт з питань регіонального/місцевого розвитку; 

Крепак Д.Л. – агенція регіонального розвитку Київської області; 

Кривчик Ю.П. – директор Департаменту розвитку економіки Херсонської 

обласної державної адміністрації; 

Кропивницький Р.В. – директор директорату цінової політики та розвитку 

реального сектору економіки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України; 

Кропот О.О. – начальник відділу формування промислової політики 

Департаменту з питань промисловості Міністерства з питань стратегічних галузей 

промисловості України; 

Куйбіда С.В. – директор Департаменту економічної політики Львівської 

обласної державної адміністрації; 

Кулікова В.В. – начальник управління регіонального розвитку, 

містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної адміністрації; 

Кульчинський А.Б. – Трускавецький міський голова; 

Купрій В. – доцент Києво-Могилянської школи врядування; 

Лаба М.М. – установа «Агенція регіонального розвитку Закарпатської 

області»; 

Лабазюк В.О. – голова Хмельницької обласної ради; 

Лебеденко В.В. – заступник начальника управління-начальник відділу з 

питань регіонального розвитку управління стратегічного планування та 

регіонального розвитку Департаменту економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації; 

Лебедюк І.О. – начальник відділу регіональної політики та з питань 

децентралізації Волинської обласної державної адміністрації; 

Левчук О.М. – головний консультант Секретаріату Комітету з питань освіти, 

науки та інновацій Верховної Ради України; 

Литвиненко О.В. – директор Національного інституту стратегічних 

досліджень; 

Лібанова Е.М. – директор Інституту демографії та соціальних досліджень 

імені М.В. Птухи НАН України; 

Лічман Г.В. – народний депутат України, голова підкомітету з питань 

регуляторної політики Комітету Верховної Ради України з питань економічного 

розвитку; 
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Лукеря І.М. – заступник Міністра розвитку громад та громад України; 

Лупацій В.С. – координатор робочої групи та співзасновнику Національної 

платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію»; 

Ляшенко А.О. – народний депутат України, член Комітету Верховної Ради 

України з питань фінансів, податкової та митної політики; 

Максименко С.С. – експерт з питань регіонального розвитку; 

Малиш Н. – професор Києво-Могилянської школи врядування; 

Малишева О.П. – начальник відділу взаємодії з місцевими органами влади 

Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти директорату 

дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і 

науки України; 

Марінов М.М. – заступник голови Миколаївської обласної державної 

адміністрації; 

Маркович М. – установа «Агенція регіонального розвитку «Офіс 

євроінтеграції» Дніпропетровської області»; 

Марчук Х.В. – заступник директора департаменту – начальник управління з 

питань місцевого самоврядування та розвитку туризму Департаменту 

регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації; 

Міськова Т.М. – в.о. директора «Офісу з просування експорту України»; 

Мокляк К.В. – директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі 

Рівненської обласної державної адміністрації; 

Мороз І.В. – перший заступник голови Донецької обласної державної 

адміністрації; 

Москаленко В. – радник Прем’єр-міністра України; 

Назаренко Д.Ю. – перший заступник голови Київської обласної державної 

адміністрації  

Насонова Т.І. – молодший менеджер з питань стратегічного розвитку 

Американської торговельної палати в Україні; 

Настасієнко Ю.М. – державний експерт служби з питань державної та 

громадської безпеки Апарату РНБО України; 

Нижник О.М. – експерт з питань регіонального розвитку; 

Овчар І.В. – головний консультант Секретаріату депутатської групи 

«ДОВІРА» у Верховній Раді України; 

Онищук С.В. – заступник голови Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації; 

Осадча І. – в.о. виконавчого директора «Український Культурний Фонд»; 

Останній В.М. – начальник управління комунікацій з громадськістю та 

інформаційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації; 

Остап’як Л.М. – заступник начальника управління з питань децентралізації 

та регіонального розвитку – начальник відділу державної підтримки та розвитку 

ОТГ департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації; 

Павленко Р.М. – народний депутат України, член Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та інновацій; 
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Павліш П.В. – народний депутат України, член Комітету Верховної Ради 

України з питань правової політики; 

Павлюк М.В. – народний депутат України, заступник голови Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності; 

Паніотто В.І. – генеральний директор Київського міжнародного інституту 

соціології; 

Петрушка І.Ш. – заступник голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації; 

Подорожний В.А. – генеральний директор Директорату регіональної 

політики Міністерства розвитку громад та громад України; 

Постемська І. – координаторка проєктів та наскрізної теми "Врядування" 

Швейцарське бюро співробітництва в Україні (Децентралізація публічних послуг 

та реформа місцевого самоврядування); 

Постолатій О.В. – заступник начальника управління – начальник відділу 

економіки управління соціально-економічного розвитку Департаменту 

регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації; 

Потапенко В.С. – начальник юридичного управління апарату Волинської 

обласної державної адміністрації; 

Процюк О.В. – Агенція регіонального розвитку Рівненської області; 

Псарьов О.С. – в.о директора департаменту економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації; 

Редченко С.О. – заступник директора Департаменту статистики населення - 

начальник відділу статистики розвитку регіонів Державної служби статистики 

України; 

Родіонова І.М. – начальник управління з питань децентралізації та розвитку 

громад Херсонської обласної державної адміністрації; 

Ропало Л.В. – установа «Черкаська агенція регіонального розвитку»; 

Рудич О. – координаторка компоненту «Місцеве самоврядування та 

реформа з децентралізації влади» Програми ООН із відновлення та розбудови 

миру; 

Рябова О.О. – директор Директорату дорожньої інфраструктури 

Міністерства інфраструктури України; 

Савченко Т.Г. – заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації; 

Савчук К.А. – агенція регіонального розвитку Хмельницької області «Офіс 

євроінтеграції»; 

Садов’як І.Д. – перший заступник Міністра охорони здоров’я України; 

Саіт-Аметов М. – керівник програми ПРООН з розвитку регіонів; 

Седлер В. – президент асоціації «IT Ukraine»; 

Сергеев К. – установа «Агенція регіонального розвитку «Офіс 

євроінтеграції» Херсонської області»; 

Сіранчук М.І. – установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської 

області»; 

Слабінський А.О. – керівник «Офісу розвитку МСП»; 
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Слобожан О.В. – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Смирнов О.І. – перший заступник голови Луганської обласної державної 

адміністрації; 

Соколюк В.І. – заступник голови Хмельницької обласної ради; 

Соломаха С.Г. – в.о. директора департаменту економічного розвитку і 

торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації; 

Старостенко Н. – Керівник сектору регіонального розвитку та бюджетної 

підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні; 

Степанова М.М. – в.о. директора Департаменту розвитку сільського 

господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації; 

Стеценко В.Б. – директор Департаменту регіонального розвитку Черкаської 

обласної державної адміністрації; 

Судаков Ю.О. – керівник апарату Волинської обласної державної 

адміністрації; 

Сушинський О.І. – в.о. директора, професор кафедри регіонального 

управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України; 

Сушко О. – виконавчий директор «Міжнародний Фонд Відродження»; 

Табакера В.О. – заступник директора – начальник управління регіонального 

розвитку департаменту економічної політики Львівської обласної державної 

адміністрації; 

Тарасюк О.В. – агенція регіонального розвитку Волинської області; 

Тертичка В. – професор Києво-Могилянської школи врядування; 

Тимечко І. – ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього 

НАН України"; 

Ткачук А.Ф. – директор з питань науки та розвитку Громадської організації 

«Інститут громадянського суспільства»; 

Третяк Ю.І. – керівник групи радників Ініціативи «Сприяння реалізації 

регіональних інвестиційних проектів» проєкту «Супровід урядових реформ в 

Україні» (SURGe), позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування; 

Улютін Д.В. – перший заступник Міністра фінансів України; 

Урсу О. – програма розвитку ООН в Україні; 

Федорова Г.Я. – начальник фінансового відділу Станично-Луганської 

військово-цивільної адміністрації; 

Федорук О. – помічник-консультант народного депутата України; 

Федюк В.М. – експерт з питань регіонального розвитку; 

Фіал Т. – Президент «Європейська бізнес асоціація (ЕБА)»; 

Філіппова О. – помічник-консультант народного депутата України; 

Фурсенко М.І. – голова Всеукраїнської Асоціації громад; 
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Харченко В.М. – директор Департаменту архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської 

обласної державної адміністрації; 

Хоботня С.В. – агенція регіонального розвитку Чернігівської області; 

Хоменко І.В. – директор  Департаменту регіонального розвитку 

Житомирської обласної державної адміністрації; 

Христенко С.В. – фахівець Управління з правових питань та регуляторної 

політики UkraineInvest; 

Цівкач С.Я. – виконавчий директор «UkraineInvest»; 

Чеповий В.В. – президент «Українська Бізнес Асоціація»; 

Чернишова М.Ю. – керівник апарату Київської обласної державної 

адміністрації; 

Чернов С.І. – президент Всеукраїнської Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

Чижиков Г.Д. – президент Торгово-промислової палати України; 

Чукова Н. – начальник управління впровадження реформ місцевого 

самоврядування департаменту економіки Донецької обласної державної 

адміністрації; 

Чуліпа І.Д. – заступник голови Волинської обласної державної 

адміністрації; 

Шакотьк Є.Г. – начальник Управління з правових питань та регуляторної 

політики UkraineInvest; 

Шаповалов Є.О. – експерт з питань місцевого економічного розвитку 

«Асоціація міст України»; 

Шарварко О.Б. – керівник апарату Житомирської обласної державної 

адміністрації; 

Шевченко Л.А. – помічник-консультант народного депутата України; 

Шестаков А. – агенція регіонального розвитку Одеської області; 

Шкрум А.І. – народний депутат України, член Комітету Верховної Ради 

України з питань фінансів, податкової та митної політики; 

Шпилевський І.І. – директор ДП «Український державний науково-

дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя»; 

Янович Я.Ю. – директор Департаменту містобудування та архітектури 

Київської обласної державної адміністрації; 

Ярошенко Т.О. – в.о. президента Національного університету «Києво-

Могилянська академія», віце-президент з наукової роботи та інформатизації, 

кандидат історичних наук, доцент. 

*** 

 

ПРОГРАМА СЛУХАНЬ. 
 

Відкриття. 

Панельна дискусія 1. Державна регіональна політика – історія становлення 

та нові виклики (питання для обговорення: зовнішні та внутрішні виклики: 

військовий конфлікт, демографія, непродуктивна економіка, недотримання 
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правил стратегічного планування та фінансування, територіальні диспропорції, 

юридична рамка формування та реалізації політики). Загальне обговорення. 

Панельна дискусія 2. Державна стратегія регіонального розвитку 2027 та її 

реалізація (питання для обговорення: ключові цілі та завдання державної стратегії 

регіонального розвитку, територіальний підхід до планування, координація та 

синхронізація при плануванні публічних інвестицій в регіональний розвиток). 

Загальне обговорення. 

Панельна дискусія 3. Державна регіональна політика – роль інституцій у 

розвитку громад, регіонів, держави (питання для обговорення: представлення 

законопроектів про внесення змін до законів «Про засади державної регіональної 

політики», «Про стимулювання розвитку регіонів» та інших ініціатив органів 

публічної влади в Україні щодо регіонального розвитку, обговорення 

можливостей координації різної політики у регіональному вимірі). Загальне 

обговорення. 

Підведення підсумків. Завдання на найближчу перспективу. Рекомендації 

слухань. 

 

*** 

 

ВІДКРИТТЯ 

Голова Комітету А.Клочко у своєму вступному слові привітав учасників 

слухань та зазначив, що саме дієва регіональна політика має стати тим гнучким 

інструментом, який допоможе посилити ефект реформи децентралізації, дати 

відповіді на питання, як подолати територіальні диспропорції, викликані 

зовнішніми та внутрішніми чинниками демографічними, економічними та 

фінансовими. 

У зв’язку з цим очільник Комітету підкреслив, що в рамках комітетських 

слухань ми шукатимемо відповіді на питання: якими мають бути ключові цілі та 

завдання Державної стратегії регіонального розвитку; яким має бути 

територіальний підхід при плануванні публічних інвестицій в регіональний 

розвиток; наскільки ефективно та прозоро використовуються кошти Державного 

фонду регіонального розвитку; які зміни необхідні для покращення ситуації; якою 

має бути регіональна політика держави на Донбасі в контексті ініціативи 

Президента України В.Зеленського щодо запровадження економічної зони, 

покликаної сприяти залученню інвестицій у регіони та для завершення війни, яка 

відбувається. Всі ці теми будуть предметом обговорення. 

 Голова Комітету А.Клочко передав слово та право модерувати засідання 

директору з питань науки та розвитку Громадської організації «Інститут 

громадянського суспільства» А.Ткачуку. 

Привітавши учасників слухань А.Ткачук подякував всім за можливість 

проведення слухань в умовах пандемії у режимі відеоконференції та безперервну 

роботу профільного Комітету, що надає можливість вирішувати нагальні та 

важливі питань для держави. 
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*** 

 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 1. 

ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА –  

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА НОВІ ВИКЛИКИ 
 

СЛУХАЛИ: 

– директора з питань науки та розвитку Громадської організації «Інститут 

громадянського суспільства» А.Ткачука (презентація № 1 на тему: «Державна 

регіональна політика: виклики та завдання»); 

– народного депутата України, голову підкомітету з питань регіональної 

політики та місцевих бюджетів Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування В.Рубльова (виступ);  

– директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. 

Птухи НАН України Е.Лібанова (доповідь); 

– першого заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації, 

Д. Бутрія (доповідь). 

*** 

 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 2.  

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 2027  

ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ 

 

СЛУХАЛИ: 

– народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування В.Безгіна (виступ); 

– керівника групи радників Ініціативи «Сприяння реалізації регіональних 

інвестиційних проектів» проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) 

Ю.Третяка (презентація № 2 на тему: «Реформування системи публічного 

інвестування в контексті державної регіональної політики»); 

– заступника Міністра розвитку громад та територій України І.Лукерю 

(презентація № 3 на тему: «Державна регіональна стратегія регіонального 

розвитку 2027 та її реалізація»); 

– заступника директора з наукової роботи – начальник центру 

геоінформаційних систем ДП «Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя» Ю.Палеху 

(доповідь); 

– Тячівського міського голову Тячівського району Закарпатської області 

І.Ковача (доповідь). 
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*** 

 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 3. 

ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА – РОЛЬ ІНСТИТУЦІЙ 

У РОЗВИТКУ ГРОМАД, РЕГІОНІВ, ДЕРЖАВИ 

 

СЛУХАЛИ: 

– Тростянецького міського голову Охтирського району Сумської області Ю. 

Бову (доповідь); 

– Генерального директора Директорату регіональної політики Міністерства 

розвитку громад та територій України В.Подорожнього (презентація № 4 на тему: 

«Забезпечення ефективного функціонування агенцій регіонального розвитку»); 

– директора Черкаської агенції регіонального розвитку Л.Ропало (доповідь); 

– члена Конкурсної комісії Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

Верховної Ради України, професор Національної академії державного управління, 

доктор соціологічних наук Е.Афоніна (виступ); 

– помічника-консультанта народного депутата України Л.Шевченко 

(виступ). 

*** 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. 

ЗАВДАННЯ НА НАЙБЛИЖЧУ ПЕРСПЕКТИВУ. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ СЛУХАНЬ. 

 

Заступник міністра розвитку громад та територій України І.Лукеря висловив 

ініціативу щодо проведення тематичних додаткових обговорень питань порядку 

денного комітетських слухань. Заступник міністра наголосив на двох 

законопроектах, що зареєстровані у Верховній Раді України, які передбачають  

комплексне реформування державної регіональної політики (законопроекти про 

внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» 

та Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»), що має на меті 

сприяти більш ефективному плануванню використанню коштів Державного 

фонду регіонального розвитку. 

І.Лукеря запросив учасників долучитися до розробки регіональних програм 

для плану заходів з реалізації Державної регіональної політики; до публічного 

обговорення оновленої методики по розробці регіональних і місцевих стратегій 

розвитку; представників Комітету взяти участь у Міжвідомчій координаційній 

комісії з питань регіонального розвитку.  

Голова підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування В.Рубльов оголосив 

завдання на найближчу перспективу для вирішення найбільш нагальних потреб 
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щодо подальшого реформування та децентралізації органів місцевого 

самоврядування, а саме: 

– вирішення незбалансованості законодавства, що створено в різні роки і на 

різних концептуальних основах. Відповідно Закони "Про стимулювання розвитку 

регіонів" і "Про засади державної регіональної політики". 

– нівелювання відсутності незалежного фінансування реалізації 

загальнодержавних цілей з Державного бюджету України. 

– конкретизація підходів до фінансування проектів регіонального розвитку 

за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (законопроект 

реєстр. № 4200) та вирішення питання недостатньої інституалізації агенцій 

регіонального розвитку. 

– вирішення недостатньої координації державних секторальних програм та 

бюджетних інвестицій на відповідних територіях для збалансованого розвитку 

регіону. 

Голова підкомітету зазначив, що всі висловлені пропозиції будуть враховані 

при підготовці фінального варіанту Рекомендацій Комітету та вказав, що всі 

учасники слухань можуть додатково подати свої пропозиції в електронній формі 

на адресу Комітету до 16 квітня. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                      ______________                        А.КЛОЧКО 

 

 

 

Голова підкомітету з питань  

регіональної політики  

та місцевих бюджетів              ______________                        В. РУБЛЬОВ 


