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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТУ 

13-02-2018, Фонд "Відродження" 

 

 

1) Сьогодні активізовано процес формування стратегій розвитку регіонів. Однак цей процес 

не "гармонізований" з положеннями Угоди про асоціацію. 

 

2) Цільова аудиторія:  

- депутатський корпус облрад,  

- посадовці органів місцевого самоврядування,  

- лідери бізнесу, в першу чергу керівники сільгосппідпримєств 

- місцева інтелігенція  

        не обізнана з нормами Угоди про асоціацію. 

 

3) Ключовими (найбільш загальними та значими) для розвитку територій є положення УА: 

a) Глави 17, де безпосередньо йдеться про розвиток територій 

b) Глави 3, де йдеться про сучане технічне регулювання, і, зокрема про ринковий 

контроль (у нас діє мораторій на перевірки, який свідчить про глобальні негаразди в 

цій сфері) 

c) Глави 4, де йдеться про фітосанітарні заходи – в умовах домінування аграрного 

виробництва, експорту сільгосппродукції це ключове питання 

d) Глави 9, де йдеться про інтелектуальну власність – фактор №1 розвитку світової 

економіки, який у нас є фатором №225, яким всі нехтують і на який ніхто не зважає. 

 

4) Основним методом підвищення усвідомлення норм УА і поштовхом для їх врахування при 

визнаяенні шляхів розвитку і складанні планів є діалог. В діалозі ми б хотіли зіштовхнути 

різні думки і позиції. За рахунок ретельної підготовки і модерації ми сподівамося втримати 

руку на пульсі контруктиву і не дати діалогу "піти не туди". Це набагато більш ефективно 

аніж статичне донесення інформації за рахунок, наприклад, лекцій. 

 

5) До діалогу, відповідно, ми готуємося шляхом: 

a) збору контактів лідерів цільових аудиторій 

b) проведення попереднього спілкування з ключовими представниками цільових 

аудиторій з метою з‘ясування позицій – і вже на цій основі  

c) будуємо план діалогу 

 

6) Окрім з‘ясування думок лідерів на місцях, ми готуємо грунтовні аналітичні матеріали 

щодо імплементації положень Глав 17, 3, 4 і 9 УА. 

 

7) Ці матеріали ми обговорюєм в колі членів: 

- РГ3 Платформи громадянського суспільства  

- РГ2 Платформи громадянського суспільства Східного партнерства  

і враховуємо їхні пропозиції і зауваження 

 

8) За результатами діалогів в регіонах ми складаємо також аналітичні нотатки, в яких описуємо 

проблематику і позначаємо шляхи, які викристалізувала місцева спільнота в результаті 

діалогу. Такі нотатки відіграють роль документу з діагностики стану справ та визначення 

шляхів імплементації УА на місцевому рівні. Ми їх передаємо органам управління на 

рівні області і ОТГ. 
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9) Регіональний зріз нашого проекту: 

 

1. Львівська, Львів місце збору 

Волинської, Рівненської, Тернопільської,  Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської 

областей 

 

2. Вінницької, Вінниця місце збору 

Хмельницької, Житомирської областей 
 

3. Харківської Харків місце збору 

Київської, Чернігівської, Сумської, областей 
 

4. Дніпропетровської Дніпро місце збору 

Черкаської, Полтавської, областей 
 

5. Одеської, Одеса місце збору 

Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей 
 

6. Краматорськ Краматорськ місце збору 

Луганської та Донецької областей 
 

 

 

10) Результати діалогу по кожній групі областей будуть опрацьовані в заключній аналітичній 

нотатці. Ця нотатка буде представлена: 

- в колі членів РГ3 Платформи громадянського суспільства і РГ2 Платформи 

громадянського суспільства Східного партнерства  

- ЗМІ 

    

11) Ми плануємо, що в результаті реалізації проекту: 

a) профільні регіональні спільноти будуть обізнані зі змістом і орієнтовані на 

комплексне виконання умов Глав 17, 3, 4, 9 Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" 

b) буде сформовані "центри кристалізації" навколо яких формуватиметься коло 

прихильників євроінтеграційних цінностей і відбуватиметься реальна імплементація 

положень Глав 3, 4, 9, 17 УА 

 

12)  Кількісні параметри: 

- 24 області 

- 120 територіальних громад з 614, біля 20% 

- 300 сільгосппідприємств – регіональних лідерів 

 


