КУЩОВИЙ СЕМІНАР
 «Створення ресурсно-інформаційних центрів в територіальних громадах Вінницької області та написання стратегічних планів розвитку територій ОТГ з залученням відповідальних за грантову діяльність, на рівні районів та громад»

Організатори:

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ГРОМАД ПРОЕКТУ ЄС/ПРООН «МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ»

Дата та місце проведення:
17 серпня 2017 р. – м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука, 22

Програма виїзних кущових семінарів
10-00 – 10-30  
Реєстрація учасників, Кава- брейк
10-30 – 10-45
Вітальне слово Голови Калинівської районної ради
10-45 – 11-00
Вітальне слово Голови Калинівської РДА
11-00 – 11-25
Розвиток та мобілізація громади  (Ланіна Анастасія Володимирівна - Вінницький обласний ресурсний центр розвитку громад  Проекту  ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» )
11-25 – 11-50
Методика створення та роботи РІЦ . Типові помилки при подачі проектів зарубіжним донорам  (Ланіна Анастасія Володимирівна  - Вінницький обласний ресурсний центр розвитку громад  Проекту  ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»)
11-50 – 12-00
Успішний приклад діяльності Ресурсного Центру зі сталого розвитку при ВТЕІ  КНТЕУ (Махначова Наталія Михайлівна -  Координатор Ресурсного центру зі сталого розвитку ВТЕІ КНТЕУ)
12-00 – 12-10
Про роботу обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад (Іщук Віктор Федорович -  Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування )
12-10 – 12-20
Розвиток виробничо-закупівельних, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на селі. (Гайдей Віктор Вікторович - Начальник відділу розвитку сільських територій Департаменту  агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА)
12-20 -12-30
Презентація фільму з висвітлення кращих практик з залучення коштів на розвиток громади на прикладі с. Вільшанка Крижопільського району («Вільшанський колосок»)
12-30 -12-40
Практика вирішення земельних спорів,  врегулювання питання погодження передачі земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів у користування або у власність з органами місцевого самоврядування, на підвідомчих територіях яких знаходяться земельні ділянки. ( Представник від Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області)
12-40 – 12-50
Запровадження ефективного роздільного збирання, сортування, утилізації та переробки твердих побутових відходів; основи чинного законодавства та практика формування тарифів на житлово-комунальні послуги. (Бурковська Тетяна Володимирівна – Заступник Начальника управління житлово-комунального Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької ОДА;
Кульчицька Юлія Віталівна – Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької ОДА)
12-50 – 13-00 
Підведення підсумків.


