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СЕМІНАР ДЛЯ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД 
5 грудня, на платформі zoom 

 
 

Модуль 1 
 
10.00 – 10.15 – Вітальне слово і знайомство (Ганна Гопко) 
10.15 – 11.00 – Основні аспекти функціонування місцевої ради (Оксана Юринець) 
11.00 - 11.45 – Повноваження депутатів місцевих рад та ключові аспекти ефективної роботи 
депутата місцевої ради (Юлія Вусенко) 
11.45 – 12.30 – Комунікаційні стратегії. Як побудувати конструктивний діалог із громадою (Людмила 
Долгоновська) 
 
 
Модуль 2 
 
15.00 – 16.00 – Місцеві бюджети та бюджет 2021 (Ярослав Сидорович) 
16.00 – 16.30 – Культурні послуги в громадах: нові моделі та ролі закладів культури (Люсьєна Шум) 
16.30 – 17.00 – Базові аспекти екологічної політики на місцевому рівні (Остап Єднак) 
17.00 –17.10 - Підведення підсумків та формування очікувань щодо майбутніх тренінгів 
 
 
Експерти: 
 
Ганна Гопко, експертка із зовнішньої політики та міжнародних відносин, кандидатка наук із 
соціальних комунікацій, народна депутатка України та Голова Комітету Верховної Ради України у 
закордонних справах у 2014-2019 роках. 
 
Оксана Юринець, професорка Національного університету «Львівська політехніка», народна 
депутатка України, 2014-2019, Голова української делегації у ПА НАТО у 2018-2019 роках.  
 
Людмила Долгоновська, комунікаційниця, начальник управління стратегічних комунікацій 
Луганської обласної державної адміністрації у 2016-2018 роках, кандидатка філософських наук. 
 
Остап Єднак, експерт із публічної політики, управління та міжнародних відносин, народний 
депутат України у 2014-2019 роках, співавтор законів про захист довкілля, член виконавчого 
комітету Interpol Forestry Crime Working Group, Global MBA. 
 
Ярослав Сидорович, математик, експерт з питань законодавчої підтримки реформ, бюджетної, 
податкової та фінансової політики, інформаційних технологій. Директор Головного департаменту 
з питань впровадження реформ, Адміністрація Президента України, 2014-2019. Директор 
Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства фінансів України, 2005-
2010. 
 
Юлія Вусенко, кандидатка юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 
Східноєвропейського національного університету в Луцьку. Секретар Луцької міської ради у 2015-
2017 роках.  
 
Люсьєна Шум, фахівчиня з впровадження культурних інновацій, виконавча директорка 
Благодійного фонду «Бібліотечна країна». 
 
 
Контакти: Люсьєна Шум, 067 510 11 82 
 
 


