
Круглий стіл 

«Управління життєдіяльністю територіальних громад в умовах воєнного стану: 

виклики й механізми реагування» 

 

14 квітня 2022 року в онлайн форматі відбувся круглий стіл «Управління 

життєдіяльністю територіальних громад в умовах воєнного стану: виклики й механізми 

реагування», співорганізатором якого, разом із Західноукраїнським національним 

університетом, Тернопільською обласною військовою адміністрацією і Тернопільською 

обласною радою, виступив Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку 

НАН України.  

На заході були обговорені 

наступні питання: 

 особливості управління 

територіальними громадами в 

умовах воєнного стану;  

 удосконалення 

діяльності органів влади у сфері 

цивільного захисту населення, 

громадського порядку та 

громадської безпеки; 

 координація діяльності установ соціальної сфери територіальних громад та 

вирішення соціальних проблем в умовах воєнного стану; 

 збереження економічного потенціалу та сприяння активізації економіки 

територіальних громад в умовах воєнного стану. 

З вітальним словом до учасників  круглого столу звернувся ректор ЗУНУ, д.е.н., 

професор Крисоватий Андрій Ігорович.  

У своєму виступі  начальник Тернопільської обласної військової 

адміністрації Труш Володимир Любомирович окреслив нагальну важливість 

обговорення окреслених проблем науковою спільнотою та представниками публічного 

сектору задля вироблення ефективних механізмів реагування  територіальних громад на 

виклики сьогодення. 

Шкільняк Михайло Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри 

менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ у вітальному слові до 

учасників заходу як модератор окреслив ключову мету науково-практичного заходу - 



напрацювання підходів щодо підвищення спроможності територіальних громад 

вирішувати суспільно значимі завдання у сучасних реаліях. 

З доповіддю «Ідентифікація проблем та ризиків діяльності територіальних громад 

в умовах воєнного стану: виклики управлінню» виступила завідувач сектору проблем 

регіонального розвитку та децентралізації НДЦ ІПР НАН України д.е.н. Іванова Ольга 

Юріївна. Особливу увагу в представленому матеріалі було 

приділено динаміці економічних показників в Україні, втратам 

місцевих бюджетів та робочої сили в регіонах, де ведуться 

активні бойові дії тощо.   

Представники територіальних громад поділилися вже 

існуючою практикою вирішення окремих проблем та 

сформулювали перелік викликів, з якими доводиться стикатися 

в поточній діяльності. 

В дискусійній платформі круглого столу взяли активну 

участь Рогальський Ігор Олегович - начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області; Лелюгене Ірена - доктор, 

афілійований професор Університету імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, 

Литва); Хома Ольга Зіновіївна - начальник управління освіти і науки Тернопільської  

ОВА; Павліщи Даріуш - доктор, голова гміни Громадка Болеславецького повіту 

Нижнєсілезького воєводства (Республіка Польща); Пачускі Пйотр  - депутат 

Єленєгурської міської ради Нижнєсілезького воєводства (Республіка 

Польща); Горохова Людмила Петрівна - директор Української асоціації розвитку 

менеджменту та бізнес-освіти (м. Київ); Корицький Григорій Іванович - генеральний 

директор КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня», д-р медичних 

наук; Марків Наталія Василівна - генеральний директор Тернопільського обласного 

виробничо-торгового аптечного об'єднання; Гавура Олександр Михайлович - 

заступник начальника ГУ ДСНС України в Тернопільській області. 

Усього до круглого столу долучилися 96 учасників, серед яких представники 

державного управління, голови територіальних громад, підприємці, науковці та 

викладачі вищих навчальних закладів України, Польщі та Литви.  

Наприкінці заходу було прийняте спільне рішення на основі представлених 

матеріалів доповідей та озвучених в процесі обговорення ідей, підготувати пропозицій 

для відповідних міністерств і відомств. 

 


