
Круглий стіл з обговорення основних напрямків розвитку м. Харкова  

«Розробка Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року:  

Житлово-комунальне господарство, екологія,  

інженерна інфраструктура та транспорт» 
 

Місце проведення: Харківський національний 

університет міського господарства імені  

О. М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова,17 

(центральний вхід), конференц-зала №1,  

2 поверх, головний корпус 

 

ПРОГРАМА 
13 липня 2016, середа 

 

15:30-16:00 Реєстрація учасників   

16:00-16:30 Виступи організаторів круглого столу  
 

Володимир Бабаєв, ректор Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова  

Вікторія Грецька-Миргородська, заступник директора Департаменту спортивних 

іміджевих проектів і маркетингу, начальник управління з інвестиційної діяльності, 

секретар Робочої групи з розробки Стратегії розвитку м. Харкова до 2020 року  

Андрій Руденко, заступник Харківського міського голови з питань житлово-комунального 

господарства 

Євген Водовозов, заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста 

Олексій Артикуленко, Голова Постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та екології 

Олексій Богач, Директор Департаменту комунального господарства Харківської міської 

ради 

Олег Карнаушенко, заступник начальника управління інженерноі інфраструктури 

Департаменту комунального господарства Харківської міської ради 

 

Виступи: 

Сергій Дульфан, директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради  

 Транспортна інфраструктура та громадський транспорт 

Роман Нехорошков, директор Департаменту житлового господарства Харківської міської 

ради 

 Стратегія розвитку житлового господарства міста Харкова до 2020 року 

Павло Неєжмаков, завідувач кафедри світлотехніки і джерел світла Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова  

 Якість світлового середовища та проблеми енергоефективного освітлення 

Харкова 

Валентина Прасол, директор Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і 

дистанційного навчання Харківського національного університету міського господарства 

імені О. М. Бекетова  

 Необхідність навчання кадрів при створенні та функціонуванні об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 

16:30-17:50 Дискусія «Відображення в Стратегії розвитку м. Харкова до 2020 року 

напрямків: житлово-комунальне господарство, екологія, інженерна інфраструктура 

та транспорт»  

 

 



 

МОДЕРАТОР: 

Олена Димченко, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, бізнес 

адміністрування та регіонального розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, директор Центру 

регіонального розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

 

 

КЛЮЧОВІ ТЕМИ ДИСКУСІЇ: 

 Основні тенденції розвитку технологічної та соціальної інфраструктури м. Харкова 

 Комплексне уявлення і бачення стратегії розвитку м. Харкова за напрямком: «Житлово-

комунальне господарство, екологія, інженерна інфраструктура та транспорт» 

 Показники розвитку м. Харкова за напрямком Стратегії: «Житлово-комунальне 

господарство, екологія, інженерна інфраструктура та транспорт», що повинні знайти 

відображення у Стратегії розвитку м. Харкова до 2020 року 

 Залучення цільового фінансування проектів із розбудови інфраструктури м. Харкова за 

рахунок міжнародних та державних коштів 
 

17:50-18:00 Підведення підсумків дискусії 

Вікторія Грецька-Миргородська, заступник директора Департаменту спортивних 

іміджевих проектів і маркетингу, начальник управління з інвестиційної діяльності, 

секретар Робочої групи з розробки Стратегії розвитку м. Харкова до 2020 року  
 


