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П О В І Д О М Л Е Н Н Я

Державна Установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук
України»  спільно з громадським академічним об’єднанням «Платформа знань – Аграрний
Розвиток і Сільські Інновації» за участю Представництва Польської академії наук в Україні,
аграрних університетів, громадських професійних об’єднань, організацій громадянського
суспільства проводить Академічні Слухання «Українське село і селянство в умовах
холдингізації: чи будуть в Україні запроваджені європейські засади сільського
розвитку?». Під час слухань передбачається обговорити положення проекту «Єдиної
комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020
роки», які стосуються інтересів села, селянства та сільських громад, що можуть бути
дотримані або знехтувані у процесі практичної реалізації Стратегії після її затвердження.

Запропоновані у проекті Стратегії напрями дій стосуються переважно формування
сприятливих умов ведення великого аграрного бізнесу та розв’язання актуальних
макроекономічних проблем і недостатньо спрямовані на реалізацію багатофункціональної
ролі сільського господарства, реального поєднання інтересів держави, бізнесу і
громадянського суспільства.

Метою слухань є:
- оприлюднення думок і позицій академічної спільноти, експертів, представників

громадськості та практиків щодо реалізації європейських засад сільського розвитку у процесі
функціонування аграрного сектору України у середньостроковій перспективі (до 2020р.);

-  сприяння утвердженню в Україні моделі сталого та багатофункціонального
сільського господарства, яке у процесі виробництва продовольства, сировини, енергії
відтворювало б важливі суспільні блага: продовольче самозабезпечення, соціальну і
екологічну безпеку.

За підсумками слухань буде прийнята Резолюція щодо посилення в усіх розділах
проекту Стратегії  положень, спрямованих на імплементацію  європейської політики
сільського розвитку в Україні.

Академічні слухання відбудуться 10 червня 2015 року у Залі засідань Державної
установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (2-й поверх) за адресою:
м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26. Початок о 10:00.

Бажаючих взяти  участь у Слуханнях  просимо повідомити оргкомітет не пізніше 30
травня 2015 року електронною поштою arci.ua@ukr.net  або за телефонами:

 (044) 254-39-66;   (098) 581 28 00;   (050) 410 00 39;

Для вищої результативності Слухань виступи (до 5 хв.) повинні відповідати таким вимогам:
· Не вдаватися до неаргументованого критиканства проекту Стратегії.
· Відзначити що конкретно в проекті відсутнє або суперечить європейським

підходам до розвитку села, селянства та сільських громад.
· Обґрунтувати власну позицію та озвучити  пропозиції до Резолюції.

Оргкомітет


