
____________________________________________________________________________________________________ 
Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з 

міжнародного розвитку (USAID) у рамках Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО). 

Проект станом на 02.02.2023 

ФОРУМ
для місцевого самоврядування 

«Сільський розвиток у контексті євроінтеграції України» 

Програма  

Дата і час: 15 лютого 2023 року, 13:00 – 15:00 

Формат: змішаний – онлайн (на платформі ZOOM) та очний (у студії) 

Організатор: Всеукраїнська асоціація громад в партнерстві з Всеукраїнським конгресом 

фермерів, спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України та за підтримки 

Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (AGRO) 

Модератор: Іван Слободяник, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад, голова 

Всеукраїнського конгресу фермерів 

13:00 – 13:20 Вітальне слово 
Володимир Кучма, голова Всеукраїнської асоціації громад 
Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
Олександр Гайду, голова Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики 
Мар'ян Заблоцький, голова підкомітету з питань місцевих податків і зборів Комітету ВРУ 
з питань фінансів, податкової та митної політики 
Олександра Азархіна, заступниця Міністра громад, територій та інфраструктури України 
Маркіян Дмитрасевич, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України 
Ксенія Сидоркіна - директорка Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (AGRO) 

Том Джонс, Президент, Європейський альянс сільських громад (ERCA), Європейський 
сільський парламент (tbc) 

13:20 – 14:00  Доповіді спікерів 
Політика розвитку сільських територій країн ЄС у складі Спільної аграрної політики ЄС 
(САП ЄС). Інструменти підтримки сільського розвитку в ЄС 
Спікер:  
Крістіан Бен Хелл, Керівник сектора сільського господарства Представництва 
Європейського Союзу в Україні (tbc) 
Співдоповідачі: європейські та українськи експерти 

14:00 – 14:50 Обговорення. Запитання - відповіді 
Учасники:  
Народні депутати; представники профільних комітетів ВРУ; представники 
Мінагрополітики та Мінінфраструктури; сільські, селищні, міські голови та фахівці 
органів місцевого самоврядування; фермери, представники об’єднань агровиробників;  
Проект «Німецько-Український агрополітичний діалог» (АПД); Проєкт ЄС 
«Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в 
Україні» (IPRSA); Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб. 

14:50 – 15:00 Підведення підсумків 
Підведення підсумків (представники профільних комітетів ВРУ, міністерств, 
Представництва ЄС, Програми USAID АГРО, ВАГ) 

Мария
Вычеркивание


