
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Форум Агенцій регіонального розвитку 

«АРР –дієвий інструмент регіонального розвитку» 
 

ПРОГРАМА 

2 жовтня 2019 року, середа 

09:00-10:00 Реєстрація учасників, ранкова кава 

10:00-11:00 

Пленарне засідання «Стратегія розвитку»  

Ведучий: Юрій Третяк, керівник Групи радників з впровадження державної регіональної політики в 

Україні Програми «U-LEAD з Європою» 

Пріоритети державної регіональної політики, роль Агенцій регіонального розвитку в реалізації ДРП 

Дмитро Живицький, перший заступник міністра розвитку громад та територій України 

АРР і ОДА – партнери чи конкуренти? 

Кшиштоф Сівек, керівник проекту «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та 

розвиток польсько-українського економічного співробітництва» 

Можливості залучення інвестиції для соціально-економічного розвитку України 

Михайло Лукашик, менеджер з інвестицій UkraineInvest 

Артем Сачук, директор Агенції регіонального розвитку в Житомирській області 

11:10-12:30 

Панельна дискусія «Ключові інструменти регіонального розвитку» 

МОДЕРАТОР:  
Василь Федюк, радник з питань координації та планування регіонального розвитку 

Групи радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з 

Європою» 

КЛЮЧОВІ ТЕМИ ДИСКУСІЇ: 

 Інструменти регіонального розвитку 

 Розвиток МСБ 

 Створення індустріальних парків  

 Проекти державно-приватного партнерства 

 Покращення інвестиційного клімату 

СПІКЕРИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ: 

Андрій Мельник, начальник відділу Департаменту залучення інвестицій Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України 

Кирило Кабаненко, старший експерт з питань державного приватного партнерства офісу підтримки 

реформ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України 

Олександр Процюк, Директор Рівненської АРР  

Володимир Василевський, Директор Тернопільської АРР  

Сергій Хоботня, Директор Чернігівської АРР  

12:30-13:30 Обід 



 

13:30-14:50 

Панельна дискусія «Роль Агенцій регіонального розвитку в розробці регіональних стратегій 

розвитку і проектів для фінансування з ДФРР» 

МОДЕРАТОР: 

Сергій Максименко, заступник керівника Групи радників з впровадження державної регіональної 

політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою» 

КЛЮЧОВІ ТЕМИ ДИСКУСІЇ: 

 Стан розробки регіональних стратегій розвитку на період до 2027 року в регіонах України 

 Стан розробки планів реалізації регіональних стратегій розвитку на період до 2027 року  

 Зразкові проекти, які можуть бути включені до планів реалізації регіональних стратегій розвитку 

на період до 2027 року 

СПІКЕРИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ: 

Тетяна Слишова, керівник експертної групи стратегічного планування регіонального розвитку 

Директорату регіонального розвитку Міністерства розвитку громад та територій України 

Олег Топіха, начальник відділу східних регіонів Департаменту впровадження пріоритетних проектів 

регіонального розвитку Міністерства розвитку громад та територій України 

Василь Кашевський, радник з питань планування регіонального розвитку та впровадження проектів 

Групи радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з 

Європою» 

Любов Ропало, Директор Черкаської АРР  

Наталя Гижко, Директор Вінницької АРР  

Роман Примуш, Директор Хмельницької АРР  

14:50-15:30 

Презентація польського досвіду в сфері регіонального розвитку  

МОДЕРАТОР: 

Кшиштоф Сівек, керівник проекту «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та 

розвиток польсько-українського економічного співробітництва» 

КЛЮЧОВІ ТЕМИ ДИСКУСІЇ: 

Польський досвід функціонування АРР: 

СПІКЕРИ ПАНЕЛЬНОЇ ДИСКУСІЇ: 

 Кшиштоф Сівек, керівник проекту «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та 

розвиток польсько-українського економічного співробітництва»: Польська підтримка становлення 

АРР в Україні; 

 Експерт з ФФС: Стартапи 

15:30-16:30 

Дискусія «Розвиток АРР – інвестиції в майбутнє» 

МОДЕРАТОР: Юрій Третяк, керівник Групи радників з впровадження державної регіональної політики 

в Україні Програми «U-LEAD з Європою» 

Дмитро Живицький, перший заступник міністра розвитку громад та територій України 

Представники ОДА та АРР  

16:30 Кава-брейк, вільне спілкування 

 


