
 

 

 
 

ПРОГРАМА 
круглого столу 

 
«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ: ВІД ЗАДУМУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ» 

 
30 листопада 2015 р., понеділок 

м. Дніпропетровськ 
9.45-10.00 Реєстрація учасників круглого столу 

10.00-10.15 Виступ організаторів  

10.15-10.30 
Інформація про проект «Регіональна політика в Україні: громадський 
моніторинг стратегій регіонального розвитку» 

10:30-11.00 

Особливості процесу розробки та введення в дію плану реалізації 
Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року 
 
Псарьов Олексій, в.о. директора департаменту економічного розвитку 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

11.00-11.30 

Результати аналізу структури Стратегії розвитку Дніпропетровської 
області на період до 2020 року 
 
Літвінов Олексій, виконавчий директор громадської організації 
«Інститут Громадської Експертизи» 

11.30-12.00 

Результати оцінки відповідності Стратегії розвитку 
Дніпропетровської області на період до 2020 року Державній стратегії 
регіонального розвитку України на період до 2020 року 
 
Андреєв Олексій, голова Дніпропетровської обласної громадської 
організації «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з 
питань регуляторної політики» 

12.00-13.00 

Обговорення доповідей та підготовка рекомендацій з удосконалення 
системи надання адміністративних послуг в Дніпропетровській 
області 
 
Учасники круглого столу 

13.00-13.30 Перерва на каву 
 
  

Захід проводиться в рамках проекту «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального 
розвитку», який реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з 

Асоціацією регіональних аналітичних центрів, Інститутом громадянського суспільства, Всеукраїнською асоціацією органів 
місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Офісом Ради Європи в Україні за підтримки 

Європейського Союзу 



 

 

Мета круглого столу: 
громадське обговорення результатів аналізу та моніторингу процесів розробки 

й упровадження Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, 
виявлення проблемних питань та вироблення рекомендацій з удосконалення як 
процесу реалізації так і самої стратегії регіонального розвитку. 

 
До участі у круглому столі запрошуються: 
- представники відповідних департаментів місцевих органів влади, які 

відповідають за реалізацію політики регіонального розвитку; 
- учасники робочих груп із розробки обласної стратегій регіонального 

розвитку; 
- представники засобів масової інформації; 
- представники неурядових організацій; 
- громадські експерти; 
- члени консультативно-дорадчих органів, утворених при органах влади 

(громадські ради, громадські експертні ради); 
- студенти ВНЗ м. Дніпропетровська. 
 
Місце проведення круглого столу: 
м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29, ауд. № 104 (у приміщенні 

Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України). 

 
Контактна особа: 
Андреєв Олексій, (066) 77-66-456, dcecrp@i.ua, www.dcecrp.ho.ua  
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