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14000, Україна. Tел./факс: +380 (462) 777 847.
Webpage: www.pfirs.org. E-mail: pfirs@ukr.net
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«Дніпропетровський координаційно-експертний
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ПРОГРАМА
круглому столу
«ГРОМАДСЬКА ОЦІНКА СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ»
м. Дніпропетровськ
31 січня 2015 р., субота
10:30 – 11:00
11:00 – 11:10

§

Реєстрація учасників круглого столу

§

Виступ організаторів

§

11:10 – 11:25

11:25 – 11:40

11:40 – 12:05

12:05 – 12:20

Презентація результатів громадської оцінки системи надання
адміністративних послуг в регіонах України
Літвінов Олексій Володимирович, виконавчий директор ГО
«Інститут Громадської Експертизи»
Досвід створення та забезпечення належного функціонування
§
ЦНАП у м. Кривий Ріг
Романовська Наталія Іллівна, начальник відділу дозвільнопогоджувальних процедур виконавчого комітету Криворізької
міської ради
§
Досвід створення та забезпечення належного функціонування
ЦНАП у м. Павлоград
Савченко
Ірина
Яківна,
начальник
відділу
надання
адміністративних послуг Павлоградської міської ради
§
Досвід створення та забезпечення належного функціонування
ЦНАП у м. Дніпродзержинськ
Гурська Марина Гарріївна, начальник управління надання
муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міський
центр муніципальних послуг) Дніпродзержинської міської ради

§
12:20 – 12:30

12:30 – 12:40

12:40 – 13:00

13:00 – 13:30

Участь громадськості у реформуванні системи надання
адміністративних послуг в Україні
Карельська Тетяна Семенівна, президент Центру підтримки
громадських і культурних ініціатив «Тамариск»
Новели законодавства та їх вплив на систему надання
§
адміністративних послуг
Андреєв Олексій Миколайович, голова ДОГО «Дніпропетровський
координаційно-експертний центр з питань регуляторної
політики»
§
Обговорення доповідей та підготовка рекомендацій з
удосконалення системи надання адміністративних послуг в
Дніпропетровській області та Україні
Учасники круглого столу
Перерва на каву

Мета круглого столу:
презентація результатів комплексного дослідження роботи центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП) «Надання адміністративних послуг в Україні:
погляд з регіонів», виконаного Асоціацією регіональних аналітичних центрів у 14
регіонах України, а також резолюції учасників всеукраїнської конференції
«Моніторинг системи адміністративних послуг в Україні: результати та перспективи»
проведеної Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень.
До участі у роботі круглого столу запрошуються:
керівники та працівники центрів надання адміністративних послуг,
представники аналітичних центрів, інститутів громадянського суспільства, бізнесасоціацій, члени консультативно-дорадчих органів, утворених при органах влади
(громадські ради, громадські експертні ради), журналісти, студенти ВНЗ з
м. Дніпропетровська, які хочуть отримати знання про сучасний стан розвитку системи
надання адміністративних послуг в Україні.
Місце проведення тренінгу: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
«Захід відбувається в рамках проекту «Асоціація регіональних аналітичних центрів:
інструмент для підвищення ефективності управління в регіонах України», що
здійснюється Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень у
партнерстві з ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань
регуляторної політики», Асоціацією регіональних аналітичних центрів, міжнародною
Асоціацією Інституцій Регіонального Розвитку «МАІРР» та Асоціацією аналітичних
центрів за Відкрите суспільство (PASOS) за підтримки Європейського Союзу».

