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України             
Аналітичний центр 

 
                                                                                             

 

 

Партнери заходу: 

 
 

ДЕБАТИ В РЕГІОНАХ 
щодо розвитку сільських територій в контексті виконання  

Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" 
 

 

Місце проведення заходу:  м. Суми, вул. Покровська, 9/1 
                                            Конгрес-Центр Сумського державного університету  

 

Дата проведення заходу:       12 жовтня 2018 року 

 
13-30 – 14-00  Вітальна кава  

14-00 – 14-10 

 

Навіщо нам євроінтеграція? 

Вступне слово Тараса Савченка, керівника Центру інформаційної підтримки 

бізнесу 
 

14-10 – 14-40 

 

Чому "хотіли як краще, а вийшло як завжди"? 

діалог про критичну масу і самодостатність позитивних зрушень 

модератор Лариса Старікова, голова правління ГО "Аналітичний центр АСУ" 
 

14-20 – 15-00  

 

Світ йде по шляху інновацій. А ми куди? 

діалог про значення права інтелектуальної власності і місце авторів 

модератор Артур Лі, експерт проекту з питань інтелектуальної власності 
 

15-20 – 16-00  

 

Якість по-українські: гасла і реалії 

діалог про безпеку і якість харчових продуктів місцевого виробника 

модератор Юлія Слива, експерт проекту з питань фітосанітарних заходів 
 

16-00 – 16-40  

 

Технічне регулювання: світовий досвід чи "український велосипед"? 

діалог про долю вітчизняної стандартизації, сертифікації, нагляду 

Тетяна Тимошенко, експерт проекту з питань технічного регулювання  
 

16-40 – 17-00 Продовження дебатів за кавою 

 

Організатор:           ГО "Аналітичний центр Аграрного союзу України" 
 
Партнери:                Центр інформаційної підтримки бізнесу,  

                                   Сумський центр розвитку місцевого самоврядування 

 
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, 

сільгоспвиробники, виробники харчових продуктів, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, 

регіональна інтелігенція. 

 
КОНТАКТНІ ДАНІ: Марина Мединська, ac.agrouu.euro@gmail.com, 063 422 69 49 

 
Захід проводиться в межах проекту «Дебати в регіонах щодо розвитку сільських територій в контексті Угоди 

про асоціацію», який виконує ГО "Аналітичний центр Аграрного союзу" 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.  

 

                                 

Центр підтримки бізнесу 

м.Суми 

http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/494/
http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/66/
https://www.facebook.com/pg/business.support.centre.sumy/posts/
http://lgdc.org.ua/branch/17
http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/494/
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/

