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Запрошення на засідання робочої групи на тему: 

«Роль дорадчих служб та ОТГ  
в адаптації агросектору до зміни клімату» 

 

5 вересня 2019 року, 9.00 – 13.30 

Велика конференц-зала Національної академії наук України  

м. Київ, вул. Володимирська, 55 

Біла конференц-зала 

 

Відповідно до результатів робочої зустрічі 29.05.2019 щодо співпраці між Міністерством  

аграрної політики та продовольства та проектом «Німецько-український агрополітичний діалог» 

(АПД) з питань адаптації агросектору до зміни клімату було вирішено створити робочу групу з 

розробки та імплементації Стратегії з адаптації до зміни клімату сільського, лісового та рибного 

господарств України до 2030 року. АПД виконує координуючу функцію та надає експертну 

підтримку робочій групи із врахуванням німецького досвіду.  

Запрошуємо Вас взяти участь в зустрічі робочої групи щодо ролі дорадчих служб та об’єднаних 

територіальних громад в адаптації агросектору до зміни клімату, що відбудеться 5.09.2019. Під 

час зустрічі буде представлено досвід ЄС та Німеччини щодо врахування питань адаптації до 

зміни клімату при наданні державної підтримки фермерським господарствам, а також ролі 

дорадчих служб в адаптації агросектору до зміни клімату. Окрім того, буде надана можливість 

висловити пропозиції до проекту Стратегії (фокус обговорення на ролі дорадчих служб та ОТГ в 

адаптації до зміни клімату). Німецький експерт виступатиме російською мовою. 

Для підтвердження участі надішліть, будь ласка, лист на адресу lelet@apd-ukraine.de до 

2.09.2019. 

 

 

 

Фолькер Зассе, 

 

 

Керівник проекту Німецько-український агрополітичний діалог 

 

  

при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України 
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Програма засідання робочої групи на тему: 
«Роль дорадчих служб та ОТГ  

в адаптації агросектору до зміни клімату» 

 
Модератор: Юлія Огаренко, Керівник кліматичного напрямку проекту «Німецько-український 
агрополітичний діалог» (АПД) 
 

8.30 - 9.00 Вітальна кава та реєстрація учасників 
 

9.00 - 9.30 Привітання учасників  

Марія Ярошко, Заступник керівника проекту «Німецько-український 

агрополітичний діалог»  

Михайло Іванович Чиженко, Начальник відділу кліматичної політики та звітності 

Міністерства екології та природних ресурсів України  

Сергій Миколайович Шупік, Заступник директора департаменту підтримки 
фермерства, кооперації та розвитку сільських територій – начальник відділу 
підтримки фермерства Міністерства аграрної політики та продовольства України  
 
Представлення всіх учасників 

 

9.30 – 9.40 Огляд системи сільськогосподарського дорадництва в Україні. 
Бачення ролі дорадчих служб в адаптації агросектору до зміни 
клімату 
 
Юрій Бакун, Директор Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих 
служб України  
 

9.40 – 10.00 Роль територіальних громад в імплементації заходів з адаптації до 
зміни клімату на місцевому рівні 
 
Анжеліка Близнюк, Експертка та модераторка секторальної платформи 
«Місцевий економічний розвиток та інвестиції» Асоціації об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ) 
 

10.00 – 10.20 Роль дорадчих служб та ОТГ передбачена у проекті Стратегії адаптації 
сільського господарства до зміни клімату 
 
Наталя Володимирівна Сеперович, державний експерт Директорату стратегічного 
планування та євроінтеграції Міністерство аграрної політики та продовольства 
України  
 

при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України 
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10.20 – 10.40 Перерва на каву 
 

10.40 –11.40 
 

Досвід Німеччини та ЄС: роль дорадчих служб в адаптації агросектору 
до зміни клімату, державна підтримка заходів з адаптації до зміни 
клімату на рівні фермерських господарств. Обговорення 
 
Стефан Розенов, Незалежний експерт з питань сільського господарства та 
розвитку сільських територій 
 

11.40 – 12.40 Обговорення релевантних положень проекту Стратегії адаптації сільського 
господарства до зміни клімату 
 

12.40 – 12.50 Підведення підсумків та подальші кроки 
 

12.50 – 13.30 Заключна кава  
 


