
Круглий стіл 
 «Правові інструменти громадської участі у прийнятті рішень  

на місцевому рівні» 
12 листопада 2010 р., Львів, 

вул.Чупринки, 85, 1-й поверх 
Програма заходу 

12.30 - 13.00 Реєстрація учасників  
13.00 -13.15     Вітальне слово, представлення учасників 
 Тетяна Яцків, керівник програми правової підтримки організацій громадського 

сектору, Центр громадської адвокатури 
                          Леонід Тарасенко, голова Центру громадської адвокатури  
13.15 -13.30     Успішні практики в громадах: Статут територіальної громади села Волсвин  
 Віктор Притулко, голова Центру розвитку та захисту прав жителів територіальних 

громад «Світанок» 
13.30 -13.45     Створення та підтримка органів  самоорганізації населення в «селах без сільрад» -   
                            досвід ЗУРЦу на  Львівщині 
 Петро Лазарчук, керівник проектів Західноукраїнського ресурсного центру 
13.45 -14.00      Роль Ресурсних центрів для ОСББ у вирішенні проблем власників житла 
  Віталій Разік,  експерт Ресурсного центру для ОСББ (Львів) 
14.00 -14.15        Роль та потреби участі членів громади в управлінні місцевими справами 
  Лариса Волошин, голова ініціативної групи сіл Муроване-Сороки Львівські, ГО 

«Святиня» 
14.15  -14.30      Роль ініціативних груп та організацій у селах  
 Володимир Мишолівський, Лагодівський сільський голова 
14.30  -14.45     Чому громада має знати про комунальне    майно – громадський контроль на Івано-  
                           Франківщині 
 Андрій Мелетин, голова Станіславської правозахисної  групи (Івано-Франківськ) 
14.45  -15.00    Інструменти участі членів громад у місцевому самоврядуванні:  
                          проблеми законодавства та як їх вирішити на місцевому рівні 
 Леонід Тарасенко, голова Центру громадської адвокатури 
15.00  -15.15     Чи повинні молодіжні організації брати участь у місцевій політиці та   
                          адвокатувати свої інтереси: досвід коаліції МГО щодо покращення доступу  
                          до інформації про фінансування програм для молоді 
 Михайло Шелеп, голова Асоціації Молодих Реформаторів (Луцьк) 
15.15 -15.30     Успішні практики: соціальні організації беруть участь у адвокатуванні   
                           інтересів 
 Оксана Кіяновська, голова Жовківського  товариства  інвалідів 
15.30  -16.00    Чому потрібне нове законодавство для громадського сектору та яку участь має у  
                           цьому брати сама громадськість 
 Тетяна Яцків, керівник програми правової підтримки НУО, Центр громадської 

адвокатури 
16.00  -16.15    Співпраця громадських організацій як засіб посилення впливу   
                          громадськості: на прикладі Громадянської асамблеї України (ГАУ) 
 Віталій Ілик, голова Громадянської асамблеї Львівщини 
                         Михайло Шелеп, голова Громадянської асамблеї Волині  
16.15 -  17.00 -   Обговорення 
  
  

Круглий стіл проводиться у рамках проекту «Правова підтримка громадських ініціатив організацій 
громадського сектору, ОСББ, ініціативних груп громадян у сфері місцевого розвитку», який який 

реалізовується за підтримки програми «Посилення впливу громадянського суспільства» Міжнародного 
фонду «Відродження» 

 


