ПРОГРАМА
КРУГЛОГО СТОЛУ
Роль органів місцевої влади в протимінній діяльності відповідно до нового законодавства
14 березня 2019 року
Місце проведення:
м. Сєвєродонецьк, готель «Мир» (вулиця Лисичанська 1 Б)

Передумова: Координатор проектів ОБСЄ в Україні спільно з країнами-донорами у межах
проекту «Розвиток потенціалу України з протимінної діяльності» працюють над посиленням
спроможності гуманітарного розмінування територій забруднених вибухонебезпечними
предметами. Міністерство оборони України, Державна служба України з надзвичайних
ситуацій та Міністерство України з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб є бенефеціарами даного проекту. Одночасно зі збільшенням потенціалу
державних органів багато міжнародних та національних НУО з протимінної діяльності почали
працювати в Україні та займаються протимінної діяльністю у найбільш уражених зонах.
Мета: обговорення ролі органів місцевої влади у протимінній діяльності згідно Закону України
«Про протимінну діяльність в Україні», який вступив у дію 25 січня 2019 року. Регіональний
круглий стіл надасть можливість представникам органів місцевої влади озвучити свої проблеми
та потреби, що виникли через мінне забруднення, та відкрито обговорити нові можливості у
протимінній діяльності у регіонах безпосередньо з державними посадовими особами,
уповноваженими на проведення протимінної діяльності та представниками міжнародних
організацій.
Формат круглого столу:
-

робота у групах
презентація результатів роботи у групах
панельна дискусія

Четвер, 14 березня 2019 року
09:00 – 09:30

Реєстрація учасників, вітальна кава

09:30 – 09:50

Відкриття круглого столу. Вітальні слова організаторів та гостей
Генрік Вілладсен, Посол, Координатор проектів ОБСЄ в Україні
представники органів місцевої влади
Модератори: Мільєнко Вахтаріч, Анна Рубан

09:50 – 10:00

Презентація законопроекту про протимінну діяльність в Україні
Модератор: Мільєнко Вахтаріч

10:00 – 10:30

Робота у групах. Напрацювання механізмів впровадження закону про
протимінну діяльність в Україні на місцевому рівні
Модератори: Олександр Мітьков, Світлана Петрова

10:30 – 10:45

Перерва на каву

10:45 – 11:30

Презентація результатів роботи у групах
Модератори: Олександр Мітьков, Світлана Петрова

11:30– 12:00

Панельна дискусія. Питання та відповіді.
Представники місцевої влади, МОУ, ДСНС, МінТОТ, UNDP, HALO Trust,
DDG, FSD, ICRC, представники громадських організацій
Модератори: Олександр Мітьков, Світлана Петрова

12:00– 12:10

Представлення проекту розробки інтерактивної карти територій,
забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами в рамках
Ініціативи «Відкритий уряд»
Модератор: Сергій Зубаревський (МОУ)

12:10– 12:30

Представлення результатів пілотного проекту МінТОТ
Модератор: tbd

12:30– 13:00

Завершальна промова. Підбиття підсумків
Модератори: Мільєнко Вахтаріч, Анна Рубан

13:00– 14:00

Обід

