
 

 

Програма семінару 
Сталий розвиток сільських територій – як один з пріоритетів Стратегії 

розвитку ОТГ. 

Дебати в Київському регіоні   

щодо розвитку сільських територій в рамках виконання   

Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" 

 
 

Дата: 10 липня 2018 року 

 

Місце: конференційна зала Київського ВП ЦРМС 

(м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28а, офіс156) 

 

Цілі: 

• надати інформацію щодо викликів та першочергових завдань органів місцевого 

самоврядування, виробників аграрної та харчової продукції, спрямованих на 

реалізацію положень Угоди про асоціацію в сфері стандартизації, забезпечення 

безпеки та якості продуктів харчування, інноваційного розвитку підприємств та 

розвитку сільських територій; 

• сприяти кращому розумінню, наскільки всі учасники процесу - представники 

органів державної влади, місцевого самоврядування, виробники аграрної та харчової 

продукції, обізнані в тематиці та готові до безпосередньої участі в реалізації Угоди 

про асоціацію, яким чином вони бачать свої завдання і як збираються їх виконувати 

та співпрацювати між собою та громадськістю; 

• підвищити рівень знань учасників щодо завдань різних аудиторій на реалізацію 

Угоди про асоціацію "Україна-ЄС"; 

• ознайомити учасників із практичними прикладами сценаріїв сталого розвитку 

сільських територій як одного з пріоритетів Стратегій розвитку ОТГ. 

 

Спікери: 

Тетяна Тимошенко - радник з питань регіонального розвитку, 

Лариса Старікова - голова правління ГО "Аналітичний центр АСУ" 

Артур Лі - експерт з питань інтелектуальної власності 

Юлія Слива - експерт з питань фітосанітарних заходів 



 

 

Учасники: 

Посадові особи ОТГ (голови та заступники голів ОТГ), інші посадовці ОТГ, представники 

місцевого бізнесу та/чи бізнес-асоціацій, організації громадянського суспільства 

 

Програма семінару: 

 

Час Тема Доповідач 

 

9.30 – 10.00 
Реєстрація учасників  

 

10.00 – 10.30 

 

Team-building сесія 

 

 

Тетяна Тимошенко –  

радник з питань регіонального 

розвитку 

10.30 – 11.30 

 

Розвиток сільських територій – це 

спільне завдання влади, бізнесу та 

громадян. Інструменти та механізми 

взаємодії 

Тетяна Тимошенко –  

радник з питань регіонального 

розвитку 

 

11.30 – 11.45 

 

Кава-брейк 

 

 

11.45 – 13.00 

 

Угода про асоціацію «Україна-ЄС»: 

комплексний розвиток сільського 

господарства та сільських територій на 

засадах сталого розвитку: розвиток 

людського потенціалу, екологічні 

стандарти, громадське здоров’я, 

додаткові можливості фінансування 

проектів розвитку. 

 

Механізми впровадження стандартів як 

реальна можливість виведення продукції 

на зовнішні ринки.  

 

Діалог про долю вітчизняної 

стандартизації 

 

Тетяна Тимошенко –  

радник з питань регіонального 

розвитку 

' 

13.00 – 14.00 

 

Обід  

 

 

 

 



 

 

 

 

Дебати в Київському регіоні   

щодо розвитку сільських територій в рамках виконання   

Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" 

 

 
 

14.00 – 15.00 

 

Чому "хотіли як краще, а вийшло як 

завжди"? 

Діалог про критичну масу і 

самодостатність позитивних зрушень 

 

Лариса Старікова, 

голова правління ГО "Аналітичний 

центр АСУ" 

15.00 – 15.40 

 

Якість по-українські: гасла і реалії.  

Діалог про безпеку і якість харчових 

продуктів місцевого виробника 

 

Юлія Слива - експерт з питань 

фітосанітарних заходів 

 

15.40 – 16.20 

 

Світ йде по шляху інновацій. А де ми? 

Діалог про значення права 

інтелектуальної власності і місце авторів 

 

Артур Лі - експерт з питань 

інтелектуальної власності 

 

16.20 – 17.00 

 

 

Сесія «Запитання-відповіді»  

 

Підбиття підсумків дебатів і семінару 

 

 

Учасники заходу 

 


