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На шляху до Лугано: Децентралізація 

29 жовтня 2021 

Онлайн трансляція 

 

Україна досягла неймовірного прогресу у децентралізації - однієї з фундаментальних 

реформ, започаткованих після Революції Гідності 2014 року. Новий адміністративно-

територіальний устрій впроваджено із проведенням місцевих виборів 2020 року. 

Громади отримали нові повноваження та фінансовий ресурс. З’явилося нове покоління 

лідерів місцевого самоврядування. Громадяни вже відчули нову якість надання послуг 

та більші можливості для участі у прийнятті рішень у громадах. Разом з тим, поки деякі 

питання розвитку громад залишаються остаточно не вирішеними, сталий процес 

реформування вимагає узгоджених зусиль усіх зацікавлених сторін: уряду, парламенту, 

місцевого самоврядування, бізнесу, громадянського суспільства, наукової спільноти та 

засобів масової інформації. Тільки після узгодження єдиної системи координат ми 

зможемо спільно визначити наші наступні кроки та взяти на себе зобов’язання щодо 

подальшої консолідації реформ. 

 

Цей захід є першим у серії дискусій “На шляху до Лугано” за участю різних професійних 

спільнот та з тематики реформ, які висвітлюватимуться на 5-й Міжнародній конференції 

з питань реформ України в Лугано, Швейцарія, 4-5 липня 2022 року. Захід з 

децентралізації має на меті більш ефективно залучити бізнес, академічну спільноту, 

місцеві громадські організації та медіа до процесу впровадження реформ. 

 

“Ресурси для громад: де їх знайти і як використовувати ефективно” 

Минув рівно рік з часу, як усі українські громади були повністю об’єднані. Більшість 

новооб’єднаних громад ще стикаються з гострою потребою в ресурсах для вирішення 

нагальних питань свого розвитку. Хоч місцеве самоврядування завжди досить виразно 

артикулює центральній владі потреби у фінансових ресурсах, важливо також звернути 

увагу громад на власний потенціал. Ця дискусійна панель, серед іншого, розгляне теми 

справедливого розподілу ПДФО як ключового фінансового джерела для громад, 

інвестицій у людський капітал, а також відповідального та ефективного управління 

земельними ресурсами. 

 

“Громади і бізнес – сила взаємодії” 

На місцевому рівні громади та бізнес мають найбільші фінансові та організаційні 

ресурси. Водночас між ними часто відсутній ефективний діалог. Синергія співпраці між 

громадою та бізнесом може надати потужні додаткові можливості для подолання 

проблем розвитку, з якими стикаються громади. Ця сесія запропонує майданчик для 



відвертої дискусії між органами місцевого самоврядування та бізнес-спільнотою. 

Учасники дискусії з різних сфер спробують оцінити поточний стан у взаємодії між 

бізнесом та громадами. Крім того, буде представлено успішний досвід державно-

приватного партнерства та окреслено шляхи для розширення співпраці між бізнесом та 

громадами. 

 

“Суспільні ініціативи як рушій розвитку громад” 

Залучення громадян до місцевого розвитку сприяє згуртованості громад та забезпечує 

широку підтримку ініціатив місцевої влади. Вже існує низка успішних практик 

продуктивної співпраці між органами місцевого самоврядування та організаціями 

громадянського суспільства, проте такі практики ще не набули достатнього поширення. 

Учасники цієї дискусії розглянуть ключові принципи ефективної співпраці, поділяться 

рекомендаціями щодо мотивації залучення громадян, а також поміркують, як зробити 

місцевий розвиток та впровадження реформ на рівні громади справді спільним та 

всеохоплюючим процесом. 

 
Програма 

 

Час Елемент програми 

10.00 - 10.05 Вступні слова модератора  
Лариса Губіна, телеведуча 

10.05 - 10.25 Вітальні слова від Прем’єр-міністра України та Віце-президента 
Швейцарської Конфедерації 

● Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр України 
● Ігнаціо Кассіс, Віце-президент Швейцарії 

10.25 - 11.00  “Hard Talk” з децентралізації 

● В’ячеслав Негода, Заступник Міністра розвитку громад та 

територій України 

● Віталій Безгін, народний депутат України, Голова підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

11.00 - 12.15 Панельна дискусія: «Ресурси для громад: де їх знайти і як 
використовувати ефективно» 
● Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В. Птухи НАН України 

● Анатолій Ткачук, директор з питань науки та розвитку Інституту 

громадянського суспільства 

● Володимир Зражевський, голова Межівської селищної 

територіальної громади, Дніпропетровська область 

● Олена Колеснікова, заступниця виконавчого директора «Федерації 

металургів України» 

● Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської 

Стратегії 

12.15 -12.30 Перерва на каву 



12.30 - 13.45 Панельна дискусія: “Громади і бізнес – сила взаємодії” 

● Богдан Келічавий, голова Копичинецької міської територіальної 
громади, Тернопільська область 

● Наталія Семенюк, Голова Семенівської сільської територіальної 
громади, Житомирська область 

● Світлана Мозгова, директорка департаменту по роботі з 
персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій 
агропромхолдингу Астарта-Київ 

● Вячеслав Покотило, завідувач та професор кафедри менеджменту 
та економіки, Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ), член 
Наглядової ради ПрАТ «Малинська паперова фабрика – Вайдманн» 

● Володимир Опришко, засновник Сергіївської сироварні та 
хлібопекарні, Полтавська область 

13.45 - 15.00 Панельна дискусія: “Суспільні ініціативи як рушій розвитку громад” 

● Лариса Білозір, народний депутат України, Голова підкомітету з 
питань адміністративних послуг та адміністративних процедур 
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування 

● Денис Коротенко, голова Широківської сільської територіальної 
громади, Запорізька область 

● Валентина Якубів, проректор з наукової роботи, Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника 

● Володимир Онищук, директор Корюківського молодіжного центру 
«КУБ», Чернігівська область 

● Леся Голояд, Голова молодіжної ради Зборівської міської 
територіальної громади, Тернопільська область, керівниця 
Молодіжного медіацентру громади 

● Анна Дембіцька, студентка Львівського національного 
університету імені Івана Франка 

15.00 - 15.15 Висновки та заключне слово 
● Анатолій Куцевол, Заступник Державного секретаря Кабінету 

Міністрів України 
● Сімон Піду, Посол Міжнародної конференції з питань реформ в Україні 

2022 

 


