
 

 

  
 

Круглий стіл: Антикорупційні реформи та належне управління для добрих доріг, 
медицини і освіти Березанщини» 

  
9 грудня 2019 р.                            Офіс ГО «ЕКО Березань», смт Березанка,  вул. Центральна, 80/2 
 

ПРОГРАМА 

Діалог за дружньою кавою відбудеться за підтримки проекту  «Посилення децентралізації: антикорупційні 

політики для нових об’єднаних територіальних громад», що реалізується ГО «Чернігівський Центр Прав Людини» 

при партнерстві з ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» завдяки фінансовій підтримці Уряду Великої Британії. » та 

при партнерстві з ГО «ЕКО Березань», Березанською районною радою та виконкомами Березанської, Коблівської 

ОТГ та Миколаївським місцевим центром ПВПД . 

Круглий стіл є заходом проекту «Дієві механізми гармонійного розвитку сіл в об’єднаних територіальних громадах 

Миколаївщині», що реалізується Фондом при партнерстві з Миколаївською облрадою та ОДА на виконання 

3.2.1.4. Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 р. 

  

09-00- 

09-15 
Привітання організаторів. Ключові питання круглого столу. 

- Валерій ХОМІЦЬКИЙ;  Березанський селищний голова. 

- Михайло ЗОЛОТУХІН, Директор ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (ФРММ);  

- Олексій СИДОРЧУК, Заступник голови Березанської районної ради 

- Олена ВОЛКОВА, експерт – соціолог ГО «ЕКО Березань» 

- Вікторія ЦАРЬОВА, начальник відділу Миколаївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  (БВПД);  

 09-15 – 

10-45 

Доповідь  та модерована дискусія.  Презентація проектів рішення Березанської селищної 
ради для запровадження сталої ЕКО- системи запобігання корупції у ОТГ: 
 

- Антикорупційної програми  Березанської селищної ради ОТГ 

- Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Березанській селищній 

раді та її виконавчих органах 

Михайло ЗОЛОТУХІН; Питання-відповіді; Підсумки круглого столу. Планування подальших 
кроків 

10-45-

11--45 

Доповідь та модерована дискусія. На зустріч до обласного круглого столу «Добрі дороги у 
гармонійних громадах Миколаївщини. 
Михайло ЗОЛОТУХІН; Олексій СИДОРЧУК. 
Доповідь  та Виступи представників депутатського корпусу, представників периферійних 
громад та органів місцевого самоврядування ОТГ. 

З 11-45 
Діалог за дружньою кавою. Рецепти становлення доброчесного належного 
антикорупційного врядування у молодих ОТГ. (Як зменшити або запобігти ризикам хвороб 
становлення доброчесного місцевого самоврядування ОТГ). 


