
Agriculture and Rural Development Support 

(ARDS) Project
35 Tarasa Shevchenka Blvd., building 2, 6th Fl.
Kyiv, Ukraine 01032. Tel.: +380 44 390 14 51
ards.office@ukraineards.com
www.facebook.com/usaid.ards

Конференція «Світові практики у залученні 
приватного сектору до фітосанітарного та 
ветеринарного контролю»

Дата проведення заходу: 27 червня 2018, 9:30 -16:00

Місце проведення: конференц-зал готелю «Президент Готель», секція АС

Адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12

Контактна особа: Олександр Шабалков, старший юридичний радник Проекту «Підтримка 

аграрного і сільського розвитку»+ 38 067 434 49 02

ПРОГРАМА ЗАХОДУ 

9:30 – 10:00 хол Реєстрація, знайомство, неформальне спілкування

10:00 – 10:15 Секція АC Патрік Рейдер, керівник проекту USAID «Підтримка 

аграрного і  сільського розвитку» (ARDS). 

Підхід проекту USAID ARDS до розвитку аграрного 

сектору в Україні

10:15 – 11:00 Секція АC Олександр Шабалков, старший юридичний радник проекту 

USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»

Загальний огляд досліджених міжнародних практик 

11:00 – 11:30 Секція АC Віталій Башинський, Голова Громадської ради при 

Державній службі України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів

Роль приватних лабораторій у ветеринарному 

контролі: міжнародний досвід 

11:30 – 12:00 Секція АC Олена Київець, експерт з питань нормотворчості, доктор 

юридичних наук

Юлія Мовчан, експерт з питань нормотворчості, кандидат 

юридичних наук 

Системи та підходи деяких країн ЄС у залученні 

приватного сектору до фітосанітарного контролю

12:00 – 13:00 Зал 

Слов’янський

Обід

ЧАСТИНА 1. Презентація міжнародного досвіду
Модератор Олександр Шабалков

Патрік Рейдер, 

керівник проекту 

USAID ARDS

Віталій Башинський, 

Голова ГР при 

Держпродспожив-

службі

Олена Київець, 

експерт з питань 

нормотворчості

Олександр Шабалков, 

старший юридичний 

радник проекту USAID 

ARDS

Юлія Мовчан, 

експерт з питань 

нормотворчості
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ЧАСТИНА 2. Робота в секціях 

13:00 – 15:00 Секція АC Секція Фітосанітарний контроль
Модератор: Андрій Заблоцький, керівник сектору Офісу 

Ефективного Регулювання 

• Обговорення євроінтеграційного законопроекту №6673;

• Регуляторні та адміністративні бар’єри;

• Вироблення плану заходів 

13:00 – 15:00 Секція Е Секція Ветеринарний контроль
Модератор: Олександр Шабалков, старший юридичний 

радник проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського 

розвитку»

• Обговорення стану впровадження новел в 

законодавстві;

• Регуляторні та адміністративні бар’єри;

• Ініціативи із забезпечення благополуччя фермерських 

тварин;

• Вироблення плану заходів 

15:00 – 15:15 хол Кава – пауза

ЧАСТИНА 3. Підведення підсумків
Модератор Олександр Шабалков

15:15 – 15:45 Секція АC Олександр Шабалков, старший юридичний радник проекту 

USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»

Обговорення результатів та підготовка 

рекомендацій/резолюції

15:45 – 16:00 Секція АC Андрій Заблоцький, керівник сектору Офісу Ефективного 

Регулювання 

Заключне слово

Олександр Шабалков, 

старший юридичний 

радник проекту USAID 

ARDS

Андрій Заблоцький, 

керівник сектору Офісу 

Ефективного 

Регулювання 

Конференція «Світові практики у залученні 
приватного сектору до фітосанітарного та 
ветеринарного контролю»
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В рамках діяльності з підтримки реформування аграрної політики та покращення

ділового середовища Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»

працює над зниженням регуляторних та адміністративних бар’єрів для бізнесу і

підвищенням конкурентоспроможності продукції та якості управління в аграрній галузі.

Спільно з державними установами, бізнес-асоціаціями, лабораторіями, виробниками

сільськогосподарської продукції, експертним середовищем та громадянським

суспільством розробляються концепції щодо вдосконалення системи контролю в

агропродовольчому секторі шляхом більш широкого залучення приватного сектору до

ветеринарного і фітосанітарного контролю та розвитку інституту саморегулювання, яка

відповідає принципам і практиці розвинених країн світу щодо передачі певних функцій

саморегулівним організаціям.

На конференції Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» спільно з

Офісом Ефективного Регулювання (BRDO) планують презентувати та поширити

інформацію про міжнародний досвід у залученні приватного сектору до системи

контролю за безпечністю продуктів харчування, обговорити та визначити підходи і

принципи, які можуть бути запроваджені в Україні, обговорити регуляторні бар’єри, які

заважають розвитку аграрного сектору, та визначити шляхи їх подолання, отримати

думку експертного середовища щодо розроблених законодавчих ініціатив, спрямованих

на підвищення ефективності системи контролю.

За результатами цієї конференції будуть вироблені рекомендації до органів державної

влади, задіяних у системі контролю за безпечністю аграрної продукції, експертного

середовища, громадянського суспільства щодо необхідності реалізації заходів,

спрямованих на підвищення ефективності ветеринарного і фітосанітарного контролю,

упорядкування регуляторного середовища у аграрному секторі та запровадження

певних елементів і принципів саморегулювання.

Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» надає зацікавленим

організаціям та інституціям підтримку у розробленні проектів регуляторних актів,

спрямованих на покращення регуляторного середовища, поширює інформацію щодо

найкращих міжнародних практик, та допомагає у реалізації інформаційних кампаній

щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства.

Актуальність та цілі конференції
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ПРОЕКТ USAID ARDS

Проект «Підтримка аграрного і сільського розвитку» (ARDS) – це проект USAID, що

реалізується компанією Кімонікс і ставить за мету сприяння всеохоплюючому і стійкому

економічному зростанню шляхом розвитку аграрного сектора і створення більш

привабливих умов проживання в сільській місцевості України. Проект триватиме до липня

2020 року. Докладніша інформація про проект: https://www.facebook.com/usaid.ards.

***

Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надає

економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні допомога

USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та управління,

охорона здоров’я і соціальний сектор. В Україні Агентство США з міжнародного розвитку

надає технічну та гуманітарну допомогу починаючи з 1992 року. За додатковою інформацією

про програми USAID в Україні звертайтеся до Відділу USAID із зв’язків із громадськістю за

телефоном +38 (044) 521-5741 або на сторінку у соціальній мережі Фейсбук:

www.facebook.com/USAIDUkraine.

ОФІС ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ (BRDO)

Офіс ефективного регулювання (BRDO) - експертно-аналітичний центр, який фінансується

Європейським Союзом в рамках проекту FORBIZ та в рамках Ініціативи EU4Business.

BRDO працює над спрощенням умов ведення бізнесу та ефективним державним

регулюванням в 6 економічних секторах: будівництво, ІТ та телекомунікаціії, енергетика,

сільське господарство, транспорт та інфраструктура, ринковий контроль та нагляд. За

ініціативи Офісу в даних секторах запущено Системний перегляд регуляторного поля за

унікальною методикою Rolling Review, яка затверджена Міністерством економічного

розвитку і торгівлі та Державною регуляторною службою. За даною методикою вже

переглянуто 21 ринок та підготовлено аналітичні дослідження у форматі «зелених книг».

Проведено понад 20 публічних івентів, участь у яких взяли більше 700 учасників.

Додаткову інформацію про експертно-аналітичний центр ви можете занйти на сторінці

центру www.brdo.com.ua.

https://www.facebook.com/usaid.ards
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