
                        

 

У партнерстві з Офісом підтримки реформ при Міністерстві аграраної політики та продовольства України 

 

Міжнародна конференція для Чорноморського регіону: 

“Участь громадських організацій у втіленні політики сільського 
розвитку” 

12 вересня, 2017, готель Україна, Київ 

Громадські організації Чорноморського регіону та представники державного сектору зберуться на 
конференцію задля обміну ідеями та практиками. Це сприятиме створенню підгрунтя для довготривалого 
соціального та економічного благополуччя сільських громад та малого фермерства у регіоні.   

Серед учасників будуть громадські організації та державні установи Чорноморського регіону,  експерти з 
Центрально-європейських та Балтійских країн. Доповідачі поділяться досвідами та найкращими 
інструментами, що діють в їхніх країнах. У той же час, порадять щодо подальших кроків, політик та дій 
задля сталого сільського розвитку та підтримки малого фермерства.  

Мови: російська, англійська (переклад буде забезпечено)  

 

Програма 

 

9:30 Привітання Адела Русу, виконавчий директор Румунської платформи громадських організацій - FOND 

10:00 – 11:30 Національні рамкові політики для участі у сільському розвитку: Приклади країн.  

 Сільський розвиток в Україні, Oлена Ковальова, заступник Міністра аграрної політики й продовольства 
України  

 Розвиток підходу LEADER у Латвії, Валдіс Кудінч, Альянс для міжсекторального сталого розвитку, Латвія  
 Eфективність громадських організацій,  Aнахіт Газанчян, президент ГО «Принципи розвитку» (Development 

Principles), Aрменія 
 Національні рухи задля сталого сільського розвитку, Aнелі Kана, член Ради ГО «Kodukant» - Рух естонських 

сіл, Eстонія 
 Роль державних органів у ефективній участі громадських організацій, Рoман Koрінець, eксперт Офісу 

підтримки реформ при Міністерстві аграрної політики та продовольства України  

11:30 – 12:00 перерва на каву-чай 

 



12:00 – 13:30 Сталі практики сільського розвитку Чорноморського регіону 

 Створення Груп місцевої дії (Local Action groups) – просування підходу LEADER на рівні громад, Сергіу 
Міхайлов, директор ГО «Pro Cooperare Regionala», Moлдова 

 Підхід залучення (participatory approach) для сільського розвитку, Вяра Стефанова, голова ГО «Спільнота для 
територіального та екологічного благополуччя» - STEP, Болгарія 

 Залучення громад та фермерів до сільського розвитку у Румунії, Aтілла Соч, Eко-Рураліс, Румунія  
 Застосування підходу LEADER у Білорусі – інструменти та підходи, Сергій Тарасюк, директор «Міжнародного 

фонду для сільського розвитку, Білорусь  
 Українська мережа сільського розвитку як рушій соціального та екологічного добробуту сільських громад, 

Oлена Бородіна, голова Координаційного комітету Української мережі сільського розвитку 
 Місцеві ініціативи на Західній Україні, Ростислав Кос, директор ГО «Карпатське коло», Долина, Івано-

Франківська обл., Україна 

 

13:30 – 14:30  Обід 

 

14:30 – 17:00 Кооперація у Чорноморському регіоні – групові дискусії та звіти 

 Як розвинути кооперацію на національному та міжнарожному рівнях щодо сільського розвитку 
 Прозорий діалог  
 Комерційні та некоменрційні громадські організації у просуванні сільського розвитку – роді та відмінності 

підходів 

17:00 – 17:30  Підсумки: Перспективи міжнародної та міжсекторальної майбутньої співпраці 

Аріс Адлерс, координатор Чорномоського регіону, мережа PREPARE – Партнерство для сільської 
Європи/Латвійський сільський форум 

 
 
"Ця регіональна тематична зустріч є продовженням 9-ї зустрічі Чорноморського Форуму громадських 
організацій, що організовуються Румунською платформою громадських організацій – FOND, за 
фінансової підтримки Європейської комісії, Міністерства закордонних справ Румунії у партнерстві з 
Регіональним центром ПРООН у Європі та Центральній Азії, та Партнерства громадських організацій 
для ефективного розвитку (CSO Partnership for Development Effectiveness – CPDE)".  


