ПОРЯДОК ДЕННИЙ
ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА ТЕРИТОРІЇ ПАЛАНСЬКОЇ ОТГ
Дата:
28 вересня 2018 р
Місце проведення: Будинок культури
Адреса:
вул. Савчука, 1А, село Берестівець, Уманський район, Черкаська
область

10.30 – 11.00

Реєстрація учасників

11.00 – 11.35

Вітальне слово
Олександр Вельбівець
Голова Черкаської обласної ради
Андрій Дикун
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради
Іван Фурсенко
Перший заступник голови виконавчої дирекції Всеукраїнської
Асоціації Сільських та Селищних Рад
Фархад Гауссі
Директор офісу економічного зростання Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID)

11.35 – 12.00

Експертна панельна дискусія «Децентралізація та земельна реформа в
Україні: національний аспект та законодавство»
Анатолій Даниленко
Доктор економічних наук, академік НААНУ, голова громадської організації
"Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників",
ректор Білоцерківського національного аграрного університету, голова
Державного комітету України із земельних ресурсів (08.09.199918.08.2005), професор.
Йосип Дорош
Доктор економічних наук, професор кафедри земельного кадастру
Національного університету біоресурсів та природокористування України
Сергій Кубах
Експерт з питань управління земельними ресурсами, USAID ARDS

12.00 – 12.10

Виступ Голови Робочої групи з питань реалізації пілотного проекту
«Організація землеустрою в умовах децентралізації»
Анатолій Шевчук

Обговорення відбуваються в рамках пілоту, який підтримується Проектом USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»

12.10 – 12.20

Презентація результатів пілотного проекту по створенню єдиної
документації із землеустрою щодо управління земельними ресурсами
на території Паланської ОТГ:
-

Карта-схема сучасного використання земель Паланської ОТГ;
Карта-схема
запланованих
заходів
щодо
раціонального
використання та охорони земель;
Карта-схема обмежень у використанні земель;
Карта-схема
перспективного
організації території ОТГ.

використання

земель

та

Катерина Рєзнікова, Керівник технічного департаменту ТОВ
«БломІнфо-Юкрейн»

12.20 – 12.35

Перспективи використання земель: результати аналізу проектів
будівництва індустріального парку, молокозаводу, скотобійні,
сортувальної станції сміття, тощо
Антоніна Кузьмич, Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій Паланської ОТГ

12.35 – 12.45

Оголошення пропозицій щодо перспектив використання земель
Ірина Сімонік, землевпорядник Паланської ОТГ

12.45 – 13.10

Кава-брейк, спілкування зі ЗМІ

13.10 – 13.30

Аналіз пропозицій на відповідність технічним вимогам.
Обговорення доцільності їх врахування
Катерина Рєзнікова, Керівник технічного департаменту ТОВ
«БломІнфо-Юкрейн»

13.30 – 13.45

Прийняття рішення Робочої групи щодо схвалення єдиної
документації із врахуванням пропозицій

13.45 –14.45

Обід

14.45 – 15.45

Презентації проектів розвитку місцевого бізнесу
-

15.45 – 16.00

Перспективи будівництва індустріального парку у Паланській ОТГ;
Розвиток
професійної
освіти
як
запорука
успіху сільськогосподарського бізнесу громади;
Запровадження кращих практик розвитку освіти в громадах
засобами Методологічного центру «СвітОСвіт»;
Створення центру охорони громадського порядку «Безпечна
громада»;
Формування екологічної свідомості громади через реалізацію
молодіжного проекту будівництва сміттєпереробної лінії.

Завершення зустрічі та заключні ремарки.

Обговорення відбуваються в рамках пілоту, який підтримується Проектом USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»

