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ПРОГРАМА 
                                                роботи круглого столу  

«Правова природа 

децентралізації влади: 

теоретичні та практичні 

аспекти» 
 

Час і місце проведення круглого столу: 

17 березня 2016 року,  початок  об 14 год. 00 хв., 
зал Вченої ради юридичного факультету 
(м. Чернівці, вул. Університетська, 19) 

Чернівці, 2016  
 
 



ПРОГРАМА  
роботи круглого столу  

«Правова природа децентралізації влади: 
теоретичні та практичні аспекти» 

Порядок денний 

13.50–14.00 реєстрація учасників круглого столу 

14.00–16.00 виступи учасників та обговорення вузлових 

проблемних питань круглого столу 

Відкриття круглого столу: 
Вітальне слово декана юридичного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, д.ю.н., 

проф. Пацурківського Петра Станіславовича. 
 

Модератор круглого столу: 
                                       завідувач кафедри публічного права д.ю.н., доц. 

Гаврилюк Руслана Олександрівна 

 

Регламент роботи круглого столу: 
Виступи    учасників   –   до 15 хв. 

 
 Баб’юк Ігор Орестович 

 

 

директор регіонального офісу реформ 

Чернівецької обл., член робочої групи 

Чернівецької обласної державної 

адміністрації з питань децентралізації 

Марчук Христина Василівна начальник відділу з питань містобудівного 

кадастру та регіонального розвитку 

Управління регіонального розвитку, 

містобудування та архітектури 

Чернівецької обласної державної 

адміністрації 

Якимчук Наталія Яківна д.ю.н., проф. кафедри публічного права 

юридичного факультету Чернівецького 

національного університету ім. 

Ю.Федьковича; депутат Чернівецької 

міської ради, голова постійної комісії з 

питань бюджету та фінансів; представник 

України в Палаті місцевих влад Конгрессу. 

 Тодеренчук Василь Мірчович голова Великокучурівської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади 

Гаврилюк Руслана Олександрівна д.ю.н., доц., завідувач кафедри публічного 

права юридичного факультету 

Чернівецького національного університету 

ім. Ю.Федьковича 



Щербанюк Оксана Володимирівна д.ю.н., доц., завідувач кафедри правосуддя 

юридичного факультету Чернівецького 

національного університету ім. 

Ю.Федьковича 

Чепель Ольга Дмитрівна к.ю.н., доц. кафедри європейського права та 

порівняльного правознавства юридичного 

факультету Чернівецького національного 

університету ім. Ю.Федьковича, 

консультант з правових питань 

регіонального офісу реформ Чернівецької 

області. 

Білоскурська Олена Валеріївна к.ю.н., доц. кафедри публічного права 

юридичного факультету Чернівецького 

національного університету ім. 

Ю.Федьковича 

Ковбас Ігор Васильович  к.ю.н., в.о. доц. кафедри публічного права 

юридичного факультету Чернівецького 

національного університету ім. 

Ю.Федьковича  

Чебан Вікторія Іванівна к.ю.н., ас. кафедри європейського права та 

порівняльного правознавства юридичного 

факультету Чернівецького національного 

університету ім. Ю.Федьковича 

Худик Андрій Мирославович ас. кафедри публічного права юридичного 

факультету Чернівецького національного 

університету ім. Ю.Федьковича 

Коршівський Назар Мирославович студент 4 курсу  юридичного факультету 

Чернівецького національного університету 

ім. Ю.Федьковича,  співзасновник і 

президент Чернівецького осередку 

Європейської Асоціації Студентів Права, 

член Львівського центру медіації 

 

 

Обговорення проблемних питань круглого столу – до 15 хв. 

В роботі круглого столу беруть участь представники органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій, викладачі кафедр публічного права і 

європейського права та порівняльного правознавства Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича, студенти юридичного 

факультету університету.  

 


