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ДЕБАТИ В РЕГІОНАХ 

щодо розвитку сільських територій в контексті Угоди про асоціацію 
(за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» 

в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» та під егідою  

Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС) 

 

 

 

Місце проведення заходу:   м. Вінниця, 

     Вінницький соціально-економічний інститут  

Університету "Україна"  

 

Час проведення заходу:  1 червня 2018 року 

 

Тривалість заходу:   13-30 – 17-00 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗАХОДУ 

 

 

13-30 – 14-00  

 

Вітальна кава  

14-00 – 14-10 

 

Вступне слово про актуальність євроінтеграції та необхідність 

розуміння її завдань 

Давиденко Ганна Віталіївна,  

директор інституту 

 

14-10 – 14-20 

 

Презентація про взаємозв‘язок глав 3, 4, 9, 17 Угоди про асоціацію 

Старікова Лариса Валеріївна, 

голова правління ГО "Аналітичний центр АСУ" 

 

14-20 – 14-50  

 

Презентація про зміст Глави 9 Розділу ІV Угоди про асоціацію 

"Інтелектуальна власність" та завдання, які випливають з неї для 

цільових аудиторій 

Лі Артур Констянтинович 

експерт з питань інтелектуальної власності 

 

14-50 – 15-20  

 

Презентація про зміст Глави 4 Розділу ІV Угоди про асоціацію 

"Санітарні та фітосанітарні заходи" та завдання, які випливають з неї 

для цільових аудиторій 

Слива Юлія Володимирівна, 

експерт з питань фітосанітарних заходів 

 
 
 
 
 

http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/494/
http://www.irf.ua/
http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy/
http://eu-ua-csp.org.ua/
http://vn.vmurol.com.ua/
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15-20 – 15-40  

 

Презентація про зміст Глави 3 Розділу ІV Угоди про асоціацію 

"Технічне регулювання" та завдання, які випливають з неї для 

цільових аудиторій 

Тимошенко Тетяна Олександрівна, 

експерт з питань технічного регулювання  

 

15-40 – 16-20 

 

Діалог з представниками цільових аудиторій 

16-20 – 17-00 

 

Продовження діалогу за кавою 

 

  

Організатори: ГО "Аналітичний центр Аграрного союзу України" 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна"  

 

Експерти проекту: Лариса Старікова, Артур Лі, Тетяна Тимошенко, Юлія Слива  

 

Цільова аудиторія: голови аграрних комісій обласних рад, 

керівники департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій 

керівники обласних організацій роботодавців АПК 

керівники об'єднаних територіальних громад 

керівники сільських районів 

сільські голови 

мери міст  

голови селищ  

сільгоспвиробників   

виробників харчових продуктів 

викладачі та студенти вищих навчальних закладів 

регіональна інтелігенція 

 

Територіальне охоплення:  Вінницька, Житомирська, Хмельницька області 

  

http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/66/
http://vn.vmurol.com.ua/
http://www.auu.org.ua/media/publications/531/files/ExpertInfo_2018_04_23_07_19_49_140223.pdf

