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Сільському голові 

 

 

 

Шановний пане сільський голова! 

 

 

Підписання Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" у 2014 році і введення її в дію в 

повному обсязі з 1 вересня 2017 року відкрило перед органами місцевого 

самоврядування України нові можливості з економічного розвитку територій, 

інноваційного оновлення вітчизняних підприємств, розвитку малого бізнесу на селі 

та надходження інвестицій. Однак такі перспективи до сих пір лишаються скоріше 

теоретичною можливістю, аніж практикою реформування життя українського села.  

 

Як на селі можна скористатися наданими можливостями і перевагами? Як норми 

Угоди про асоціацію втілити в програми стратегічного розвитку сільських 

територій і врахувати в планах поточної діяльності на рівні окремого села? Як 

знайти ресурси та механізми для виконання програм та планів євроінтеграції? Для 

цього потрібно не тільки ознайомитися з ключовими положеннями цього 

документу, але й прислухатися до думки професіоналів, експертів, обговорити 

переваги і загрози євроінтеграції в середовищі як однодумців так і тих, хто ставить 

під сумнів такі перспективи.  

 

Аналітичний центр Аграрного союзу України реалізує проект «Дебати в регіонах 

щодо розвитку сільських територій в контексті Угоди про асоціацію». Дана 

ініціатива  впроваджується за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного 

фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська 

синергія» та під егідою Української сторони Платформи громадянського 

суспільства Украна-ЄС (УС ПГС). Проектом передбачено провести низку діалогів 

в регіонах з актуальних питань економічного розвитку територій та запровадження 

норм Угоди про асоціацію.  
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Готуючись до діалогів, експерти центру працюють над адаптацією вимог Глави 3 

"Технічні бар‘єри у торгівлі", Глави 4 "Санітарні та фітосанітарні заходи", Глави 9  

"Інтелектуальна власність" Розділу IV "Торгівля і питання, пов‘язані з торгівлею" 

та Глави 17 "Сільське господарство та розвиток сільських територій" Розділу V 

"Економічне та галузеве співробітництво" до потреб кожного окремого села, 

роз‘ясненням положень згаданих глав, визначенням завдань, які мають усвідомити 

і втілити в життя органи управління сільськими територіями для того, щоб не 

втратити шанс відродження потенціалу українського села, прискорення його 

економічного розвитку. 

 

Запрошуємо Вас приєднатися до заходів з обговорення норм Угоди про асоціацію 

"Україна-ЄС" та взяти участь у діалозі, який буде проведений у Вашому регіоні в 

травні 2018 року. Просимо також повідомити нас про Вашу зацікавленість в 

отриманні інформації про зміст ключових глав Угоди про асоціацію, адаптованої 

до потреб сучасного cела, а також надіслати нам питання, які б Ви хотіли 

обговорити під час діалогу з фахівцями. Інформацію просимо надіслати на 

електронну адресу ac.agrouu.euro@gmail.com або повідомити за телефоном (063) 

422 69 49 менеджеру проекту Марині Мединській. 

 

 

Чекаємо на співпрацю! 
 

 

Керівник проекту ГО АЦ АСУ 

"Дебати в регіонах щодо розвитку сільських територій  

в контексті Угоди про асоціацію" 

Юлія Алексеєва 
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