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Відділ економіки і
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КРУГЛИЙ СТІЛ

«СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК НА БАЗІ
ГРОМАД:

ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ В
УМОВАХ РЕФОРМИ

САМОВРЯДУВАННЯ»

Дата: 22 березня 2016 року
Місце проведення: Зала засідань ДУ "ІЕП

НАНУ ", 2-й поверх,
 вул. Панаса Мирного, 26, Київ

Початок роботи: 10:00
Реєстрація учасників: 09:30

9.30                     РЕЄСТРАЦІЯ
10.00 – 10.15 ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО

СТОЛУ
Геєць Валерій Михайлович – директор

ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»

Привітальне слово

10.15 – 13.00 ВИСТУПИ

Бородіна Олена Миколаївна –
завідувач відділу економіки і
політики аграрних перетворень
ДУ «ІЕП НАН України»

Сільський розвиток на базі громад:
методологічні засади та емпіричні
докази

Ковальова Олена Вікторівна – заступник
Міністра аграрної політики та
продовольства України

Ніл Адріан – радник Міністерства
аграрної політики і продовольства
України з питань аграрного і
сільського розвитку

Сценарії допомоги Україні у
започаткуванні сільського розвитку
на базі громад у 2016 році

Попова Ольга Леонтіївна – ГО
«Платформа знань – аграрний
розвиток та сільські інновації»,
керівник проекту

Виклики реформи місцевого
самоврядування для сільських
громад

Прокопа Ігор Васильович – доктор
економічних наук, головний
науковий співробітник відділу
економіки і політики аграрних
перетворень ДУ «ІЕП НАН
України»

Зміни в якості життя на селі:  чого
чекати від реформ у сферах
місцевого самоврядування і
суспільних послуг

Котенко Надія Миколаївна – доцент
кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності,
к.е.н., Житомирський національний
агроекологічний університет

Шаршов Сергій Іванович - директор
департаменту з питань місцевого
самоврядування та територіальної
організації влади, Міністерство
регіонального розвитку



13.00 – 14.00 ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

14.00 – 17.00 ПРОДОВЖЕННЯ
ВИСТУПІВ

Айдер Сейтосманов – експерт шведсько-
українського проекту “Підтримка
децентралізації в Україні”

Чому важливо щоб селяни були суб'єктами
реформи місцевого самоврядування
в Україні?

Почінська Оксана Дмитрівна –
с. Головківка Чигиринського району
Черкаської області

Колісник Оксана Михайлівна – експерт
проектів МГО "Інститут
демократії імені Пилипа Орлика",
м. Черкаси.

Можливості ховаються у проблемах: з
досвіду створення туристичної
розважально-просвітницької
пропозиції  «Картопляні розваги в
Головківці».

Серебрянська Діна Миколаївна –
науковий співробітник відділу
державних фінансів ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН

України»

Об'єднані територіальні громади в умовах
бюджетної децентралізації

Морозюк Наталія Володимирівна –
доцент кафедри економіки праці та
розвитку сільських територій
НУБіП, кандидат економічних наук

Самодостатність територіальних громад як
основа формування системи
забезпечення рівня і якості їх життя

Риковська Оксана Володимирівна –
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
відділу економіки і політики
аграрних перетворень ДУ «ІЕП
НАН України»

Децентралізація на місцевому рівні:
готовність населення і проблеми
формування сільського лідерства

Яровий Віктор Дмитрович – кандидат
економічних наук, старший
науковий співробітник відділу
економіки і політики аграрних
перетворень ДУ «ІЕП НАН
України»

Просторові аспекти реформи місцевого
самоврядування в Україні

Киризюк Сергій Вікторович – кандидат
економічних наук, старший
науковий співробітник відділу
економіки і політики аграрних
перетворень ДУ «ІЕП НАН
України»

Чи запрацює сільська економіка:
теоретичні основи та передова
практика розвитку

17.00 – 17.30   ПІДВЕДЕННЯ
ПІДСУМКІВ

В обговоренні взяли участь:

Геєць Валерій Михайлович,
Васильєв Володимир Павлович,
Бородіна Олена Миколаївна,
Сейтосманов Айдер, Ніл Андріан,
Корінець Роман Ярославович,
Наконечний Григорій Прохорович,
Дієсперов Володимир Сергійович,
Фурсенко Микола Іванович,
Сакальський Сергій Вікторович та
ін.


