
 

 

Проект 

Всеукраїнська нарада 
з актуальних питань формування та реалізації  

державної регіональної політики  

16-17 травня  2019 року, м. Одеса 

16 травня (четвер) 

9.00-10.00 Реєстрація, кава  

10.00-10.40 

 

 

 

Відкриття та вступне слово: 

НЕГОДА В’ячеслав Андронович – перший заступник Міністра 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

Голова Одеської обласної державної адміністрації (за згодою) 
 

10.40-11.10 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ЗАПЛАНОВАНІ МІНРЕГІОНОМ НА 

2019 РІК 

Олена БОЙКО, генеральний директор Директорату регіонального 
розвитку Мінрегіону (основні завдання Мінрегіону щодо підтримки 
регіонального розвитку на 2019 рік, забезпечення взаємодії зі 
структурними  підрозділами обласних та Київської міської 
держадміністрацій та з інституціями регіонального розвитку в 
регіонах)  

Юрій ТРЕТЯК, керівник групи радників з підтримки впровадження 

державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з 

Європою» (напрями діяльності групи радників щодо підтримки 

реалізації Мінрегіоном державної регіональної політики) 

Обговорення 

11.10-11.30 Перерва на каву 

11.30-13.00 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА НОВИЙ ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД   

Модератор: Юрій Третяк, керівник групи радників з підтримки 

впровадження державної регіональної політики в Україні Програми 

«U-LEAD з Європою»  

Олена БОЙКО, генеральний директор Директорату регіонального 
розвитку Мінрегіону (структура ДСРР 2027, цілі та пріоритети ДРП на 
новий програмний період в рамках ДСРР 2027) 

Олена НИЖНИК радник з впровадження державної регіональної 
політики в Україні Програми U-LEAD з Європою (аналітична 
частина: основні тенденції розвитку регіонів) 



 

 

Анатолій ТКАЧУК, радник з впровадження державної регіональної 
політики в Україні Програми U-LEAD з Європою (про територіальну 
згуртованість в контексті ДСРР-2027) 

Обговорення 

13.00-14.00 Обід 

14.00 -15.00 ЗМІНИ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 

СТРАТЕГІЙ. КООРДИНАЦІЯ ТА ПІДТРИМКА  

Модератор: Олена БОЙКО, генеральний директор Директорату 

регіонального розвитку Мінрегіону 

Тетяна СЛИШОВА, керівник експертної групи Директорату 
регіонального розвитку (зміни до Методики розроблення, 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації РСР, 
представлення календарного плану-графіку розроблення РСР)  

Представники Мінприроди (про стратегічну екологічну оцінку) 

Обговорення 

15.00 -16.30 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ НА ПЕРІОД 2021-

2027 РОКІВ  

Модератор: Василь КАШЕВСЬКИЙ, радник з впровадження 
державної регіональної політики в Україні Програми U-LEAD з 
Європою (Методологія застосування підходів смарт-спеціалізації при 
розробці проектів регіональних стратегій розвитку на 2021-2027 рр.)  

Представники ОДА (про хід підготовки проектів регіональних 
стратегій розвитку: проблеми, пропозиції щодо їх вирішення, 
питання) 
 

16.30 -17.30 Обговорення, напрацювання пропозицій 

17.30-17.45 Підведення підсумків 

НЕГОДА В’ячеслав Андронович – перший заступник Міністра 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

18.00 Вечеря 

17 травня (п’ятниця)  

10.00-11.40 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

КОШТІВ ДФРР ВІДПОВІДНО ДО ПІДХОДІВ ЄС 

Модератор: Юрій Третяк, керівник групи радників з підтримки 

впровадження державної регіональної політики в Україні Програми 

«U-LEAD з Європою» 



 

 

Надія БОНДАРЧУК, директор Департаменту впровадження та 
моніторингу пріоритетних проектів будівництва Мінрегіону 
(проблеми розподілу та використання у 2018 р. державних 
фінансових ресурсів, зокрема ДФРР, субвенції на ОТГ, та основні 
напрями і засади спрямування коштів у 2019 році) 

Анатолій ТКАЧУК, радник з впровадження державної регіональної 
політики в Україні Програми U-LEAD з Європою (нові законодавчі 
ініціативи щодо удосконалення стратегічного та бюджетного 
планування регіонального розвитку, підтримки проблемних 
територій) 

2 представники обласних держадміністрацій (успішні приклади 
проектів, складнощі щодо підготовки та реалізації проектів, 
недоліки роботи регіональних комісій, пропозиції 

Обговорення 

11.40– 12.00 Перерва на каву 

12.00– 13.40 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ 
ПІДТРИМКИ ЄС  

Модератор: Олена БОЙКО, генеральний директор Директорату 
регіонального розвитку Мінрегіону 

Валентина МОСКАЛЕНКО, керівник експертної групи розвитку 
механізмів та інструментів стимулювання  регіонального розвитку 
Директорату регіонального розвитку (реалізація програми 
секторальної бюджетної підтримки ЄС, новий конкурс із відбору 
проектів регіонального розвитку, що фінансуватимуться за 
рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС) 

В’ячеслав ТОПОРОВ, радник з впровадження державної 
регіональної політики в Україні Програми U-LEAD з Європою  

2 представники обласних (міської) держадміністрацій (про досвід 
підготовки проектів в рамках секторальної підтримки ЄС, їх 
напрями, особливості участі у конкурсній процедурі) 

 Обговорення 

13.40-14.00 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. 

Заключне слово: 

НЕГОДА В’ячеслав Андронович – перший заступник Міністра 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

14.00-15.00 Обід 

15.30 Від’їзд учасників.   

 


