Круглий стіл
«Управління земельними ресурсами громад – міф чи реальність?»
програма
7 червня 2021, 11.00-13.00
Із 2016 року Програма USAID DOBRE допомагала 75 громадам у розвитку їхньої спроможності до
кращого самоврядування та стратегічного управління. Програма DOBRE спрямована на розвиток
громад, які здатні стратегічно планувати свій розвиток, надавати кращі послуги мешканцям,
ефективно управляти ресурсами та залучати громадян до прийняття рішень. У червні 2020 року
Програма DOBRE розширила географію діяльності та почала надавати підтримку додатковим 25
громадам, а також додала компонент з підтримки покращення законодавчого поля для місцевого
самоврядування. В рамках нового компоненту програма здійснює підтримку процесу
вдосконалення законодавчої бази через співпрацю з різними стейкхолдерами процесу, заохочуючи
інклюзивні підходи в формуванні політики та використання доказових даних в процесі прийняття
рішень.
Метою заходу є обговорення новацій у зв’язку із прийняттям законопроекту № 2194 щодо
удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, а також
можливостей встановлення меж територій територіальних громад шляхом розробки проектів
землеустрою. Разом з представниками Верховної Ради України, Міністерства розвитку громад та
територій, представниками професійної спільноти та експертами обговорити, до чого треба бути
готовими та чого очікувати громадам. Обговорення буде проводитись у форматі круглого столу для
голів громад, землевпорядників громад, представників професійної спільноти.

Час та формат:

Час
11:00-11:20

Двогодинний круглий стіл, що проводиться онлайн. Спікери запрошуються
до прес-центру УКМЦ за умови зняття карантинних обмежень. Подія буде
транслюватися на Facebook-сторінці Програми DOBRE. Всі учасники
матимуть змогу поставити запитання під час трансляції.
Доповідачі та питання для обговорення
Відкриття круглого столу та вітальне слово
 Брайан Кемпл, керівник Програми DOBRE
 В'ячеслав Негода, Заступник Міністра розвитку громад та територій
України
 Наталія Козловська, Заступник Міністра розвитку громад та
територій України (TBC)
 Олександр Корнієнко, Голова підкомітету з питань організації
державної влади, державної служби, служби в органах місцевого
самоврядування, державних символів та нагород Комітету Верховної
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Ради України з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (TBC)
11:20 – 12:50

Чого чекати громадам у зв’язку із прийняттям закону 1423 (проект 2194):










передача земель громадам;
контроль за використанням земель;
регулювання землеустрою;
регулювання діяльності землевпорядників;
публічність та відкритість в сфері управління земельними ресурсами;
визначення території громади;
дозвільні процедури;
процедури для затвердження землевпорядної документації;
реєстрація межі території територіальної громади в Державному
земельному кадастрі.

Доповідачі:
 Анатолій Мірошниченко – Перший заступник Голови Державної служби
України з питань геодезії, картографії та кадастру
 Тетяна Нужда, Експерт-модератор Платформи "Сільський розвиток"
Всеукраїнської Асоціації ОТГ
 Ксенія Дружиніна - Заступник голови Громадської організації
«Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників»
 Анатолій Полтавець - Голова Правління Всеукраїнської громадської
організації «Асоціація фахівців землеустрою України»
 Роман Казновецький - Голова Лановецької ТГ (Тернопільська область)
 Галина Решетняк - Провідний спеціаліст землевпорядник Відділу
житлово-комунального господарства, комунальної власності та
земельних відносин Новопразької ТГ (Кіровоградська область)

Модераторка: Катерина Рєзнікова, експертка програми DOBRE з питань
управління земельними ресурсами та просторового планування
12:50-13:00

Заключні ремарки. Закриття
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