
 

 

 

 
 
 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ 
«Партнерство міських та сільських територіальних громад:  

нові можливості місцевого розвитку» 
5-6 березня 2019 р., м. Львів 

День 1 
(5 березня,вівторок) 

Час Тема Доповідач 

10.00 - 10.30 
Реєстрація учасників. 
Вітальна кава 

10.30 - 10.40 Вітальні слова 

 Анатолій Ткачук,  
Директор з питань науки 
та розвитку ІГС 
 Представник 
Програми U-LEAD 
 Представник 
Львівського ЦРМС  

10.40 - 11.10 
Знайомство учасників (коротке представлення громад). 
Очікування від участі в семінарі 

 Анатолій Ткачук,  
Директор з питань науки 
та розвитку ІГС 
 Присутні учасники 

11.10 - 13.00 

Презентація дослідження «Огляд ситуації щодо впровадження 
партнерств міських та сільських територій в умовах 
децентралізації та змін у державній регіональній політиці»: 

 Тренди 
 Міжнародний досвід 
 Законодавство 
 Інструменти співробітництва 
 Фінанси 

 Анатолій Ткачук,  
Директор з питань науки 
та розвитку ІГС 
 

13.00 - 14.30 
Обід. 
Поселення в номера 

14.30 – 17-00 
 

Відкритий мікрофон. 
Представники потенційних партнерств презентують свої 
території та пояснюють проблеми, які існують у цих територіях  

 Маркіян Дацишин,  
Експерт Проекту 

Започаткування партнерства , необхідні організаційні та 
юридичні кроки відповідно до українського законодавства 

 Олександр Сергієнко,  
Експерт Проекту  
 Присутні учасники 

17.00 - 17.20 Каво-перерва 

17.20 - 18.30 

Стратегічні планувальні документи як додаткові можливості 
розвитку партнерств (Державна стратегія регіонального 
розвитку, стратегія розвитку регіону, стратегія розвитку 
громади , державний фонд регіонального розвитку, державні 
програми регіонального розвитку) 

 Анатолій Ткачук,  
Директор з питань науки 
та розвитку ІГС 
 Олександр Сергієнко,  
Експерт Проекту 

19.00 Спільна вечеря 



 

 

 

 
 
 

 

День 2 
(6 березня, середа) 

Час Тема Доповідач 

08.00 - 08.45 Сніданок в готелі 

08.45 - 09.00 Реєстрація учасників 

09.00 -  10.45 

Розвиткові проекти для партнерств.: що необхідно знати для 
підготовки проекту  Маркіян Дацишин,  

Експерт Проекту Можливості фінансування проектів територіальних громад 
(партнерств) з різних джерел. 

10.45 - 11.00 Каво-перерва 

11.00 - 12.00 
Проект розвитку для партнерства: як підготувати / обрати 
концепцію та як організувати роботу  

 Маркіян Дацишин,  
Експерт Проекту 
 Анатолій Ткачук,  
Директор з питань науки 
та розвитку ІГС 
 

12.00 - 14.00 Робота в малих групах з підготовки концепції проектів 

 Олександр Сергієнко,  
Експерт Проекту 
 Маркіян Дацишин,  
Експерт Проекту 
 Анатолій Ткачук,  
Директор з питань науки 
та розвитку ІГС 
 

14.00 - 15.00 Обід  

15.00 - 16.45 Представлення проектів від малих груп 
 Анатолій Ткачук,  
Директор з питань науки 
та розвитку ІГС 

16-45 - 17.30 
Обговорення подальшої роботи над оформленням партнерств. 
Підведення підсумків семінару 
 

 Анатолій Ткачук,  
Директор з питань науки 
та розвитку ІГС 
 Маркіян Дацишин,  
Експерт Проекту 

17.30 Від’їзд учасників семінару 

 


