Національний університет
водного господарства
та природокористування

Міністерство освіти і науки України;
Рівненська обласна державна адміністрація; Рівненський відокремлений підрозділ «Центр розвитку
місцевого самоврядування»; Національний університет водного господарства
та природокористування; Національна академія державного управління при Президентові України;
Рівненська міська рада; Міжнародний інститут інновацій «Освіта-наука-розвиток» (м. Варшава,
Польща); Поліський державний університет (м. Пінськ, Білорусь);
Університет Північної Кароліни (м. Грінсборо, США); ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Національної Академії педагогічних наук України; Львівський національний аграрний університет;
Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у І Міжнародній науково-методичній конференції

«Децентралізація влади,

проведення реформ в Україні. Сучасний стан
та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних
територіальних громад»
20 жовтня 2017 року, м. Рівне
Мета конференції – обговорення фундаментально-прикладних і
методичних питань функціонування і розвитку об’єднаних територіальних
громад в Україні.

Напрями роботи конференції:
Секція 1. Економічні аспекти децентралізації в Україні.
Секція 2. Публічне адміністрування та правове забезпечення реформи
децентралізації.
Секція 3. Децентралізація в умовах глобалізаційних процесів: філософські, мовно-культурологічні та історикополітологічні виміри.
Секція 4. Підготовка кадрів для проведення реформ децентралізації: ресурсні, інформаційні, інноваційні,
транспортні технології.

Регламент доповіді – до 10 хв.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська, італійська, німецька.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Мошинський Віктор, голова програмного комітету, ректор Національного університету
водного господарства та природокористування, д.с.-г.н., професор;
Сивий Руслан, співголова програмного комітету, директор Рівненського відокремленого
підрозділу «Центру розвитку місцевого самоврядування;
Богатирчук-Кривко Світлана, співголова програмного комітету, заступник голови Рівненської
обласної державної адміністрації;
Хомко Володимир, міський голова м. Рівного.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Савіна Наталія, голова організаційного комітету, проректор з наукової роботи та міжнародних
зв’язків НУВГП, д.е.н., професор;
Микитин Тарас, співголова організаційного комітету, експерт з регіонального розвитку ЦРМС,
к.т.н., доцент;
Сорока Валерій, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи НУВГП, к.с.-г.н., доцент;

Тарас Василь, професор Університету Північної Кароліни (м. Грінсборо, США);
Шебеко Костянтин, ректор Поліського державного університету, д.е.н., професор (Білорусь, м.
Пінськ),
Гвожьджєвічь Сильвія, ректор міжнародного інституту інновацій «Освіта-наука-розвиток»,
Академія ім. Якуба з Парадижа у Гожуві Великопольському, доцент (Республіка Польща, м. Варшава);
Романенко Євген Олександрович, Заслужений юрист України, Президент Всеукраїнської асамблеї
докторів наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування
міжрегіональної академії управління персоналом, доктор наук з державного управління, професор;
Алейнікова Олена, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних
наук України, д.держ.упр., професор;
Рачинський Анатолій, Академія державного управління при Призедентові України; д.н.д.у.,
професор;
Валюх Андрій, директор навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НУВГП, к.е.н.,
доцент;
Сазонець Ігор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної
діяльності НУВГП, д.е.н., професор;
Сохнич Анатолій, завідувач кафедри управління земельними ресурсами Львівського
національного аграрного університету України, д.е.н., професор;
Якимчук Аліна, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної
діяльності НУВГП, д.е.н., доцент.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі в конференції необхідно до 1 жовтня 2017 року подати до оргкомітету оформлену заявку, текст
тез доповідей.
Оргкомітет забезпечує кожному учаснику програму конференції, збірник тез, фуршет безкоштовно.
Додатково, всі бажаючі мають змогу опублікувати наукову статтю у таких виданнях: міжнародному
науковому журналі IJONESS (вимоги до оформлення наукової публікації розміщені на сайті www.ijoness.esy.es,
цитований у науковометричній базі Copernicus); збірнику наукових праць «Стратегія і тактика державного
управління» (безкоштовно).

Вимоги до оформлення тез конференції
Текст тез конференції - 2-3 стор.; формат А-4; поля 2 см; шрифт – Times New Roman 10 пт.; інтервал –
одинарний; відстань між УДК, ПІБ автора(ів), назвою доповіді, текстом – 1 рядок; абзаци – 1,2 см; список
літератури – через 1 рядок, шрифт - 9 пт.

Проживання
Витрати на проживання під час перебування у м. Рівне оплачуються за власні кошти учасників.
Іногороднім учасникам пропонуються такі місця для проживання:
Готель «Турист» (м. Рівне, вул. Київська, 36, тел. (0362) 608000);
Готель «Мир» (м. Рівне, вул. Міцкевича, 32, тел. (0362) 221335);
Готель «Айвенго» (с. Колоденка, вул. Зелена, 53, тел. (0362) 208952);
Готель «Орлан» (м. Рівне, вул. Відінська, 9, тел. (0362) 643101);
Гуртожитки НУВГП.

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
Національний університет водного господарства та природокористування, Кафедра державного
управління, документознавства та інформаційної діяльності, вул. Олекси Новака, 75, м. Рівне, Україна, 33028.
E-mail для заявок та тез: konf-OTG@ukr.net.
ЗАЯВКА УЧАСНИКА
І міжнародної науково-методичної конференції
«Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та
проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад»
Прізвище____________________ Ім’я ________________ По батькові________________________
Назва навчального закладу____________________________________________________________
Науковий ступінь___________ Вчене звання____________ Посада__________________________
Організація, установа________________________________________________________________
Адреса ___________________________ Індекс_________ Телефон __________________________
E-mail____________________________ Назва секції ______________________________________
Тема доповіді _______________________________________________________________________
Проживання: □ - потреба в готелі; □ - потреба в гуртожитку;
Планую: □ - друк тез без участі в конференції; □ - доповідь на пленарному засіданні.
□ - доповідь на секційному засіданні; □ - друк статті у науковому збірнику.
Підпис____________________________

Дата__________________________________

