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Прес-анонс 

 

Круглий стіл 

 

«Реформа самоврядування - децентралізація в Чернівецькій області: досягнення та виклики» 

 

який відбудеться 26 жовтня 2017 р. з 10.00 до 12.00  у  приміщенні  НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: вул. Нагірна, 7-а, м. Чернівці 

 

 

Учасники: 

   

 Юрій Горбань -  експерт Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва  

 Анатолій Круглашов – директор НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень ЧНУ ім.. Ю. Федьковича, член Групи незалежних 

експертів з Європейської Хартії місцевого самоврядування Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи    

 Христина Марчук – заступник начальника управління – начальник відділу з питань децентралізації управління з питань децентралізації та 

розвитку місцевого самоврядування Департаменту регіонального розвитку Чернівецької облдержадміністрації 

 Тарас Прокоп – експерт Чернівецького Центру розвитку місцевого самоврядування 

 Василь Равлик - Голова Сокирянської міської об’єднаної територіальної громади 

 Тарас Халавка - Регіональний консультант з комунікацій Асоціації міст України 

 

В засіданні круглого столу візьмуть участь також представники місцевих органів влади, керівники новостворених громад, експерти, 

громадські активісти.   

  

 



Питання до розгляду: 

 

- Як громадяни оцінюють децентралізацію? Які наслідки від цієї реформи вони вже відчули? 

- Які відбувається децентралізація в Чернівецькій області? Думки учасників процесу: голів об’єднаних громад, представників 

держадміністрацій, експертів. 

- Чого досягли об’єднані громади в Чернівецької області за перший рік свого функціонування? Що чекатиме нові об’єднані громади? 

- Вибори до об’єднаних громад 29 жовтня – чого від них очікувати?   

- Як відбувається комунікація про реформу в Чернівецькій області? Що громадяни знають про децентралізацію та чи підтримують її? 

- Що необхідно зробити найближчим часом, аби прискорити процес децентралізації? 

 

 

Проект  «Комунікатор реформ – підтримка процесу висвітлення та імплементації реформ на регіональному рівні у синергії засобів 

масової інформації, організацій громадського суспільства та експертного середовища». Виконавці - Благодійний Фонд «Демократичні 

ініціативи» імені Ілька Кучеріва», ПГО ТРК "Громадське радіо". Партнер - Реанімаційний пакет реформ (РПР), Науково – дослідний 

інститут європейської інтеграції та регіональних досліджень ЧНУ імені Юрія Федьковича, Буковинський політологічний центр. Проект 

здійснюється в рамках програми "Просування реформ в регіони", що реалізується громадськими організаціями «Інститут економічних 

досліджень та політичних консультацій» та "Європейська правда" за фінансової підтримки Євросоюзу. 


