Міжнародна конференція
«Підвищення доходів сільського населення шляхом
розвитку малих сімейних ферм, об'єднаних в кооперативи.
Економічна ефективність сімейних ферм - запорука
розвитку аграрного сектору України»

19-20 червня 2014 року
Дніпропетровськ

ДАТА:

19-20 червня 2014 року

МІСЦЕ:

GOODZONE, Дніпропетровська область Новомосковський р-н,
Піщанка вул. Чкалова, 70

с.

СП Молочарське, с. Олександрівка, Покровський р-н
ОРГАНІЗАТОР:

Міжнародний благодійний фонд «Добробут громад».

СПІВОРГАНІЗАТОРИ:
Міністерство
аграрної
політики
та
продовольства
України,
Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпропетровська обласна
рада, Данон-Україна, Дніпропетровська сільськогосподарська консультаційна
служба, ДОО СОК Господар
МЕТА:

Обговорити актуальні питання розвитку малих сімейних ферм через правове
забезпечення, розвиток
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації,
створення умов розвитку підприємництва на селі (трансформація дрібних
власників ОСГ в сімейні ферми). Визначення умов ефективного господарювання
через соціально-економічні важелі, екологічну й гендерну політику,
забезпечення якості продукції та дорадчу підтримку.

ФОРМА:

Конференція, яка включатиме пленарне засідання й роботу в тематичних
секціях, а також ознайомлення з роботою кооперативної навчальної ферми,
демонстраційних
малих
сімейних
ферм
та
сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу молочарського напрямку.
Обмін досвідом відбудеться за участі практиків, представників органів державної
влади, науковців, зацікавлених структур з напрацюванням загальних
рекомендації у цих сферах.

Програма Конференції

Польовий день

19 червня, Четвер
8.00-9.30

Зустріч учасників конференції на залізничному вокзалі (М.
Дніпропетровськ).
Ресторан «Пузата хата»

10.00-12.00

Переїзд до Покровського району, Дніпропетровської області - с.
Олександрівка, с. Братське, с. Андріївка

12.00-13.00

Відвідання СОК «Добробут Андріївки».
Знайомство з роботою СОК: пункт прийому молока; пункт штучного
осіменіння; кооперативний оздоровчий клуб «Богатир»; офіс СОК

13.00-14.00

Відвідання реконструйованої малої сімейної ферми Орловського

14.00-15.00

Обід

15.00-16.00

Відвідання новоствореної малої сімейної ферми Куриленко

16.00-17.00

Відвідання кооперативної навчальної ферми СП «Молочарське»
Презентація господарської діяльності
Презентація діяльності тренінгового центру та тренінгових програм для
членів кооперативного об’єднання.

17.00-19.00

Повернення в Дніпропетровськ

19.00-20.00

Поселення в готелі

20.00-

Вечеря

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
20 червня, П’ятниця
Пленарне засідання (9.30-14.00)
8.00-9.30

Реєстрація учасників конференції.

Відкриття конференції:
09.30-10.00

Привітання:
Ігор Швайка - Міністр Аграрної Політики та Продовольства України
Ігор Коломойський - голова облдерж Адміністрації Дніпропетровської
області
Євген Удод – голова Дніпропетровської обласної ради
Віктор Терес – президент МБФ «Добробут громад»
Гайтан Жодуан - віце-президент Сокодеві
Марек Войтина – генеральний директор Данон-Україна

10.00-12.00

Перше пленарне засідання конференції.
Модератор – Роман Корінець (Президент Національної асоціації
сільськогосподарських дорадчих служб України, голова Правління МБФ
«Добробут громад»)
(ключові доповіді – виступ до 15 хв.)
Віктор Терес
Президент МБФ «Добробут громад»
Досвід МБФ «Добробут громад» з підтримки власників особистих
селянських господарств та малих сімейних ферм об’єднаних в
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи
Каміл Коте
керівник проекту Сокодеві «Підвищення конкурентоздатності
молочарського сектору в Україні
Підтримка Канадським урядом розвитку аграрного сектору в Україні. Досвід
розвитку сільськогосподарської кооперації та фермерства в Канаді
Олів'є Грімо
Директор департаменту закупівель Данон-Україна
Відповідальність агробізнесу. Співпраця у напрямку підвищення
прибутковості господарювання, становлення малих сімейних ферм та

кооперації
Андрій Гетя
Директор Департаменту тваринництва
політики та продовольства

Міністерство

аграрної

Перспективи розвитку тваринництва України в аспекті розбудови малих
сімейних ферм
Віталій Саблук
Директор Департаменту економічного розвитку
аграрного ринку
Міністерства аграрної політики та продовольства заступник голови
робочої групи
Стратегія розвитку аграрного сектору України. Напрямки та перспективи
реальної підтримки малого та середнього сільськогосподарського бізнесу
Віталія Мудрук
Керівник сектору економіки, торгівлі та територіального розвитку
Представництво ЄС в Україні
Пріоритети ЄС щодо реформування сільськогосподарського сектору та
розвитку сільських територій. Напрямки підтримки розвитку сільських
територій та малого сільськогосподарського бізнесу.
Микола Малік
Завідувач відділу розвитку підприємництва і кооперації ННЦ “Інститут
аграрної економіки”
Наукові засади підтримки розбудови та становлення Малих сімейних ферм
та сільськогосподарської кооперації в сучасних умовах.
12.00-12.30

Перерва на каву. Прес-конференція, інтерв’ю для телебачення.

12.30-14.00

Продовження пленарного засідання конференції.
Модератор – Іван Паньків
директор Львівської аграрної дорадчої служби, член Правління МБФ
Добробут громад
(ключові спікери – виступ до 15 хв.)
Ключові спікери (до 15 хв.):
Микола Гриценко
Керівник напрямку “Розвиток ринкової інфраструктури” проекту USAID
“АгроІнвест”
Останні зміни та особливості правового поля діяльності

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
Blas Cristaldo
Генеральний менеджер, FECOPROD
Досвід бізнес стратегії розвитку FECOPROD (Федерації
сільськогосподарських кооперативів) Парагваю у молочному та зерновому
секторі (окремий прес-реліз додається).
Автанділ Месхідзе
Заступник міністра сільського господарства автономної республіки
Аджарія
Досвід Аджарії з розвитку дрібних сільськогосподарських товаровиробників.
Налагодження роботи агросервісних центрів.
Роман Корінець
президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб
України
Правові аспекти врегулювання діяльності малих сімейних ферм.
Вадим Івченко
Заступник голови Правління - Керівник виконавчої дирекції. Всеукраїнська
асоціація сільських та селищних рад
Підтримка місцевих органів влади з розвитку бізнес-ініціатив у сільській
місцевості
Паньків Іван/Максим Максимов
Практичний досвід розбудови малих сімейних ферм на прикладі Львівської
та Дніпропетровської областей
14.00-15.00

Обід – майстер клас з Петриківського розпису
Секційні засідання

15.00-17.00

Назви секцій:
1. «Консолідація міжнародних, державних, та місцевих програм
для підвищення конкурентоздатності с/г сектора України та добробуту
сільського населення. Програми підтримки розвитку сільських
територій, малого сільськогосподарського бізнесу та кооперації.».
Місце проведення: Конгресс холл

2. «Аспекти створення та функціонування малих сімейних
ферм, та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів».
Місце проведення: Гранд конференц зал

17.00-17.30

Перерва на каву

17.30-18.30

Звіти керівників секцій,
Підведення підсумків роботи та затвердження проекту рішення/резолюції
конференції;

з 18.30

від’їзд учасників (за заявками).

