Стратегічна сесія

Транскордонне співробітництво в Україні:
досягнення та виклики
26 листопада 2018 року, м. Ужгород, Закарпатська область

8:30 – 9:30

Реєстрація

9:30 – 10:00

Вітальне слово

В’ячеслав Негода, Перший заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
Представник Комітету Верховної Ради України з питань європейської
інтеграції (уточнюється)

Віктор Мікулін, Заступник голови Закарпатської обласної державної
адміністрації

Богдан Андріїв, Ужгородський міський голова
10:00 – 11:30

Модератор: В’ячеслав Негода, Перший заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Сучасні тенденції розвитку транскордонного співробітництва в
Україні: стан справ, основні виклики та перспективи розвитку

(зміни до законодавства про транскордонне співробітництво: реєстр угод
про ТКС, утворення ОЄС, державна фінансова підтримка проектів ТКС)

Олена Бойко, Генеральний директор Директорату регіонального розвитку
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
ОБГОВОРЕННЯ
Представники центральних органів виконавчої влади, обласних державних
адміністрацій, громадських організацій
11:30 – 11:45

Перерва на каву

11:45 – 12:45

Модератор: Юрій Третяк, Керівник Групи радників з впровадження
державної регіональної політики Програми «U-LEAD з Європою»

Програми прикордонного співробітництва, як один із ключових
інструментів співпраці Європейського Союзу з країнами Східного
партнерства (стан реалізації програм прикордонного співробітництва ►

Європейського інструменту сусідства 2014-2020 рр., національна система
управління та контролю в рамках програм прикордонного співробітництва)

Ганна Бєлоколос, Заступник директора Департаменту державних
інвестиційних проектів та підтримки розвитку – начальник відділу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Сергій Максименко, Заступник керівника Групи радників з впровадження
державної регіональної політики Програми «U-LEAD з Європою»
ОБГОВОРЕННЯ
Представники центральних органів виконавчої влади, обласних державних
адміністрацій, громадських організацій
12:45 – 13:45

Модератор: Сергій Максименко, Заступник керівника Групи радників з
впровадження державної регіональної політики Програми «U-LEAD з Європою»

Роль громадянського суспільства у розвитку транскордонного
співробітництва
Олег Лукша, Агентство місцевого розвитку та інформаційних ресурсів
«Європоліс», Ужгород

Зіновій Бройде, Директор Державного науково-технічного центру з
міжгалузевих і регіональних проблем екологічної безпеки та
ресурсозбереження (ДНТЦ «Екоресурс»)

Ярослав Кирпушко, Буковинський центр реконструкції і розвитку
Ігор Студенніков, Виконавчий директор Центру регіональних досліджень,
член Виконавчого Комітету Дунайського Форуму громадянського
суспільства
ОБГОВОРЕННЯ
Представники центральних органів виконавчої влади, обласних державних
адміністрацій, громадських організацій
13:45 – 14:00

Підведення підсумків засідання та прийняття рішень

В’ячеслав НЕГОДА, Перший заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
14:00 – 15:00

Обід

Програма
14-го засідання Українсько-Словацької міжурядової
комісії з питань транскордонного співробітництва
26-27 листопада 2018 року, м. Ужгород, Закарпатська область
26 листопада 2018 року
15:00-18:00

Опрацювання в робочому порядку зі словацькою стороною проекту протоколу

19:00

Урочиста вечеря від імені Голови Української частини Комісії

27 листопада 2018 року
09:00-9:30

Реєстрація

09:30-10:30

Відкриття засідання
Привітання учасників
Негода В’ячеслав Андронович, Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України, Голова Української частини Комісії
Рудольф Урбанович, Державний секретар МВС Словацької Республіки, Голова Словацької
частини Комісії
Андріїв Богдан Євстафійович, міський Голова м. Ужгород

10:30-11:15

Стан та перспективи розвитку спільного прикордонно-митного контролю і малого
прикордонного руху на спільному українсько-словацькому державному кордоні
Погиба Микола Григорович, заступник начальника управління – начальник відділу
нормативного забезпечення прикордонного контролю управління прикордонного контролю
Адміністрації Держприкордонслужби
Лук'яненко Ігор Іванович, головний державний інспектор відділу організації виконання митних
формальностей у пунктах пропуску управління організації митного контролю Департаменту
організації митного контролю та оформлення ДФС України
Ясевич Микола Михайлович, Заступник начальника Закарпатської митниці ДФС
Хабречек Ладіслав, Директор Департаменту прикордонної поліції Управління прикордонної
поліції і поліції у справах іноземців МВС СР

11:15-12:00

Розвиток прикордонної інфраструктури на українсько-словацькому кордоні. Модернізація та
реконструкція пунктів пропуску
Рахуба Андрій Миколайович, Директор департаменту матеріального забезпечення та розвитку
інфраструктури ДФС України
Балуєв Станіслав Сергійович, начальник Закарпатської митниці ДФС
Погиба Микола Григорович, заступник начальника управління – начальник відділу
нормативного забезпечення прикордонного контролю управління прикордонного контролю
Адміністрації Держприкордонслужби
Дуран Сергій Сергійович, Начальник управління матеріального забезпечення та розвитку
інфраструктури Закарпатської митниці ДФС
Носіян Роберт, Директор Митного департаменту Фінансової служби СР
Качмар Маріан, Директор Митного департаменту Міністерства фінансів СР
Лукач Йозеф, заступник Голови Пряшівського самоврядного краю

12:00-12:15

Перерва на каву

12:15-13:15

Розвиток транспортної інфраструктури на українсько-словацькому кордоні
Пустовойтенко Михайло Олександрович, Перший заступник начальника Служби автомобільних
доріг у Закарпатській області
Маркович Василь Олексійович, експерт з питань міжнародного співробітництва Служби
автомобільних доріг у Закарпатській області
Мікулін Віктор Петрович, заступник Голови Закарпатської обласної державної адміністрації
(питання аеропорту)
Ніколаєв Олександр Олександрович, Державний експерт експертної групи з питань планування
державної політики Директорату стратегічного планування та координації державної політики в
галузі транспорту Міністерства інфраструктури України
Пшенка Томаш, заввіддлом Департаменту дорожніх комунікацій Міністерства будівництва та
регіонального розвитку СР

13:15-14:00

Збереження навколишнього природного середовища
Кисіль Олег Анатолійович, начальник БУВР Тиси, заступник Уповноваженого Уряду з виконання
Угоди між Урядом України і Урядом Словацької Республіки з питань водного господарства на
прикордонних водах
Куріц Петер, заввідділом Департаменту охорони природи Міністерства охорони навколишнього
природного середовища СР
Бартушова Зюзана, фахівець Адміністрації Національного парку «Полонини», Державний захист
природи СР

14:00-15:00

Обід

15:00-15:45

Попередження надзвичайних ситуацій на українсько-словацькому кордонні
Савинський Сергій Павлович, заступник начальника управління – начальник відділу пожежнорятувальних робіт управління організації пожежно-рятувальних робіт, служби та підготовки
підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Департаменту реагування на
надзвичайні ситуації ДСНС України
Лешко Дмитро Іванович, заступник начальника Управління з реагування на надзвичайні
ситуації Управління ДСНС України у Закарпатській області
Представник Секції кризового керування Міністерства внутрішніх справ СР

15:45-16:30

Співробітництво в галузі прикордонного туризму
Когуч Любов Василівна, заступник директора департаменту – начальник управління туризму та
курортів департаменту економічного розвитку та торгівлі Закарпатської облдержадміністрації

16:30-17:15

Інформація про стан реалізації Програми прикордонного співробітництва Європейської
інструменту сусідства та партнерства на 2014-2020 роки
"Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія" (ENPI)
Бєлоколос Ганна Євгенівна, заступник директора Департаменту державних інвестиційних
проектів та підтримки розвитку – начальник відділу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України
Замарі Сергій, програмний менеджер Об’єднаного технічного секретаріату Європейського
інструменту сусідства
Каменський Адам, програмний менеджер Об’єднаного технічного секретаріату Європейського
інструменту сусідства

17:15-17:40

Підведення підсумків засідання та прийняття рішень

17:40-18:00

Підписання Протоколу 14 засідання Українсько-Словацької міжурядової комісії з питань
транскордонного співробітництва

