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ШАНОВНІ НАУКОВЦІ, АСПІРАНТИ ТА СТУДЕНТИ! 
 
 

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КРУГЛОМУ СТОЛІ 
на тему: 

«ДЕРЖАВНА ЗЕМЕЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 
ТА РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 

 
 

19 листопада   2015 року 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. КИЇВ 



Шановні колеги! 
 

Запрошуємо до участі у всеукраїнському круглому столі «Державна земельна 
політика в умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування», 

 який відбудеться  19 листопада 2015 року! 
 

Організаційний комітет: 
Голова круглого столу – Ніколаєнко С.М., ректор НУБіП України, д.пед.н., професор; 
Співголова: Хвесик М.А., директор ДУ «Інститут економіки природокористування та 
сталого розвитку Національної академії наук України», д.е.н., професор, академік 
НААН України, заслужений діяч науки і техніки України; 
Співголова: Кваша С.М., проректор з навчальної і виховної роботи НУБіП України, 
д.е.н., професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України; 
Заступник голови: Євсюков Т.О., декан факультету землевпорядкування НУБіП 
України, к.е.н., доцент; 
Секретаріат оргкомітету: 
Гунько Л.А., доцент кафедри землевпорядного проектування; 
Члени оргкомітету: 
Дорош О.С., завідувач кафедри управління земельними ресурсами НУБіП України, д.е.н., 
доцент; 
Ковальчук І.П., завідувач кафедри геодезії та картографії НУБіП України, заступник 
декана факультету землевпорядкування з наукової роботи НУБіП України, д.геогр.н., 
професор, академік ЕАН України, академік АН вищої освіти України, заслужений діяч 
науки і техніки України; 
Кохан С.С., завідувач кафедри геоіфнормаційних систем і технологій; д.т.н., доцент; 
Мартин А.Г., завідувач кафедри землевпорядного проектування, д.е.н., доцент; 
Паламарчук Л.В., завідувач кафедри земельного кадастру, к.е.н, доцент; 
Мединська Н.В., заступник декана факультету землевпорядкування, к.е.н., доцент; 
Опенько І.А., голова ради аспірантів факультету землевпорядкування; 
Касянчик А.П., голова студентської організації факультету землевпорядкування. 
 

Тематичні напрями круглого столу: 
 

1. Місце і роль державної земельної політики в умовах здійснення власних і делегованих 
повноважень територіальними громадами і органами місцевого самоврядування; 

2. Напрями забезпечення самодостатності територіальних громад: фінансові, 
економічні, соціальні та екологічні аспекти; 

3. Правові та інституційні проблеми реформування місцевого самоврядування та 
децентралізації влади: земельний аспект; 

4. Адміністративно-територіальний устрій України: сучасний стан і напрями його 
трансформації; 

5. Формування і розвиток державного земельного кадастру, оцінки земель та 
управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади; 

6. Державна земельна політика в системі імплементації директив ЄС: стан, ризики, 
перспективи. 



 Робочі  мови конференції: українська, англійська. 
Місце проведення конференції:   вул. Васильківська, 17,  
Національний університет біоресурсів і природокористування України, факультет 
землевпорядкування 
Для участі в конференції необхідно надіслати до  6 листопада  2015 року на  адресу:   
E-mail: natazv@ukr.net    Заявку на участь у круглому столі  
 
 
Заявка на участь у круглому столі за формою:  

Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання   
Місце роботи (навчання)   
Поштова адреса (з індексом)   
Е-mail  
Контакті  телефони  
Назва доповіді   
Форма участі (підкреслити необхідне): виступ з доповіддю, виступ з повідомленням, 
узяти участь як слухач 
Необхідне технічне забезпечення (підкреслити необхідне): мультимедійний проектор,  
Дата 
 

Витрати учасників, що пов’язані з перебуванням на круглому столі (проїзд, 
проживання, харчування), здійснюються за власний рахунок або за рахунок сторони, що 
їх відряджає. 

 
Участь у круглому столі – безкоштовна 

 
 
 

Програма роботи круглого столу: 
 

900-1000 – реєстрація учасників; 
1000-1130 – виступи голови та співголів оргкомітету; 
1130-1145 – перерва; 
1145-1500 – виступи учасників за тематичними напрямами; 
1500-1530 – підведення підсумків роботи круглого столу.  
 
Регламент доповідей – до 15 хв., обговорення – до 10 хв. 
 
 
 
 

З повагою,  
організаційний комітет 
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