ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ
ЗЕМЛЯМИ ТА РОЗВИТОК ГРОМАД

Концепт конференції:
Дата проведення: 14 грудня 2017, 9:00 – 15:00

Мета: поширення кращих практик та універсальних
інноваційних рішень ефективного використання та

Місце проведення: готель InterContinental, вул.

захисту земель в умовах децентралізації, а також

Велика Житомирська, 2А.

обговорення нових можливостей розвитку
територіальних громад із залученням інвесторів.

Можливості та формати для спілкування з учасниками:
Ток-шоу
Регламентована дискусія за участі модератора, який витримує регламент відповідей та порядок
учасників. Аудиторія заходу матиме можливість висловити свою думку щодо доповідей експертів шляхом
інтерактивного відкритого голосування. Результати голосування будуть представлені в онлайн форматі
під час дискусії.

Відкрита дискусія
Панельна дискусія між експертами та депутатами за участі модератора. Аудиторія заходу матиме
можливість задати питання спікерам, експертам та обговорити цікаві моменти між собою.

Смарт-ланч
Під час ланчу та кава-пауз в спеціальних експертних зонах спеціалісти ARDS та Асоціації надаватимуть
індивідуальні консультації з наступних питань:
• Як створити кооператив
• Юридична консультація з питань оренди землі
• Програма «Мери за економічне зростання» Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад
• USAID Dobre

Порядок денний

* У програмі можливі зміни

9:00 – 10:00
Реєстрація та вранішня кава

10:00 – 10:05
Модератор – Олексій Погорелов
Офіційне відкриття

10:05 – 12:00
Конференція

10:05 – 10:15
Генадій Зубко
Віце-прем'єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України (участь погоджується)

10:15 – 10:25
Микола Поєдинок
Керівник Виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації сільських та
селищних рад (ВАССР)

10:25 – 10:35
Сюзан Коcінскі Фрітц
Голова Місії USAID в Україні

10:35 – 10:45
Максим Мартинюк
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
(участь погоджується)

10:45 – 10:55
Остап Семерак
Міністр екології та природних ресурсів України (участь погоджується)

10:55 – 11:05
Сергій Кубах
Експерт з управління земельними ресурсами, Проект USAID «Підтримка
аграрного і сільського розвитку» (ARDS)
Результати пілотного проекту з організації землеустрою в умовах
децентралізації на території Кіптівської об’єднаної територіальної громади
Чернігівської області

11:05 – 11:15
Володимир Кучма
Голова ОТГ в c. Кіпті
Перспективи економічного розвитку c. Кіпті. Очікування та наступні кроки

11:15 – 12:00
ТОК ШОУ
Експертна дискусія між спікерами конференції
Модератор – Олексій Погорелов

11:15 – 12:00

ЕКСПЕРТИ:
• В'ячеслав Негода, Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ (участь погоджується)
• Олександр Колотілін, в. о. Голови Державної служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру
• Іван Фурсенко, Перший заступник Керівника Виконавчої дирекції ВАССР
• Олександра Шереметьєва, голова Омельницької ОТГ Кременчуцького району,
Полтавської області
• Андрій Река, Голова підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та
комунальної власності Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування
• Представник Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних
відносин

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
1. Чи потрібно передавати громадам повноваження по управлінню землями за межами
ОТГ? Якщо так – як швидко це треба зробити?
2. Чи здатні громади брати на себе ці повноваження і що їм для цього потрібно?
3. Очікувані результати, переваги та ризики для громад.

12:00 – 13:00
Смарт ланч
Ланч, індивідуальні інтерв’ю

13:00 – 14:30

Спеціалісти ARDS та Всеукраїнської
асоціації сільських та селищних рад
надають індивідуальні консультації з
наступних питань:
• Як створити кооператив
• Юридична консультація з питань
оренди землі
• Програма «Мери за економічне
зростання» Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад
• USAID Dobre

STRAIGHT TALK
Керівники ОТГ запрошуються до відкритої сесії запитань та відповідей з
експертами на тему проблем землеустрою
Модератор – Олександр Каліберда

13:00 – 13:05
Патрік Рейдер
Директор Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» (ARDS)
Вступне слово

13:05 – 13:20
Катерина Рєзнікова
Керівник технічного департаменту BLOM Ukraine
Презентація Практичного Інструментарію

13:20 – 13:25
Іван Фурсенко
Перший заступник Керівника Виконавчої дирекції ВАССР

13:25 – 14:25

ДИСКУСІЯ ЗА УЧАСТІ ЕКСПЕРТІВ:
• Сергій Кубах, Експерт з управління земельними ресурсами, Проект USAID ARDS
• Андрій Мартин, Завідувач кафедри землевпорядного проектування Національного
університету біоресурсів та природокористування
• Анатолій Мірошниченко, Завідувач кафедри земельного та аграрного права Київського
університету ім. Тараса Шевченка
• Представник Держгеокадастру
• Представник Державного агентства лісових ресурсів України
• Представник Державного агентства водних ресурсів України
ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:
1. Користування практичним інструментарієм
2. Який правильний підхід до створення карти земель громади – де отримати консультацію,
підтримку тощо?
3. Де взяти ресурси (зокрема, гроші) на впорядкування питань із землею?
4. Як подолати пасивність громади, як залучити людей до співучасті?
5. Як і де шукати інвестиції, як залучити інвесторів?
6. Як залучити ЗМІ до роботи з інвесторами (популяризація можливостей громади) та до роботи
з мешканцями (залучення громади)?

14:25 – 14:30
Заключне слово – Олександр Каліберда (ARDS)

14:30 – 15:00
Смарт кава-пауза
Кава та прохолодні напої
Для бажаючих: неформальне спілкування за участі експертів та фахівців зі спеціалізованих питань

