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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про організацію конференції

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення 42 сесії обласної ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року 
№ 921 «Про Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької 
області на період до 2027 року», рішення 42 сесії обласної ради 7 скликання 
від 21 лютого 2020 року № 922 «Про план заходів на 2021-2023 роки з 
реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької 
області на період до 2027 року», рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2017 року Хе 515 «Про програму місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки», з метою ефективного розвитку 
аграрного потенціалу територіальних громад області:

1. Провести 7 вересня 2021 року конференцію «Аграрна галузь 
Вінниччини: стан та перспективи розвитку» на території КП «Аеропорт 
Вінниця», с. Гавришівка, Вінницький район, Вінницька область

2. Затвердити програму конференції «Аграрна галузь Вінниччини: стан 
та перспективи розвитку» (згідно з додатком 1).

3. Затвердити кошторис витрат по проведенню конференції «Аграрна 
галузь Вінниччини: стан та перспективи розвитку» (згідно з додатком 2).

4. Управлінню по зв'язках з органами місцевого самоврядування, 
міжнародного та міжрегіонального співробітництва, проектної діяльності 
та сприяння інвестиціям виконавчого апарату обласної Ради забезпечити 
підготовку та проведення конференцГу «Аграрна галузь Вінниччини: стан та 
перспективи розвитку». ІА У

5. Контроль за виконанням цього пазпощдження залишаю за собою.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження 
голови обласної Ради 

від Є 2021 року №

ПРОГРАМА
конференції «Аграрна галузь Вінниччини: стан та перспективи

розвитку»

Дата проведення заходу: 7 вересня 2021 року, 12,30 год
Місце проведення: «Аеропорт Вінниця», с. Гавришівка, Вінницький 

район, Вінницька область
Організатор: Вінницька обласна Рада
Модератор: Єлизавета Савчук - начальник управління по зв'язках з 

органами місцевого самоврядування, міжнародного та міжрегіонального 
співробітництва, проєктної діяльності та сприяння інвестиціям виконавчого 
апарату обласної Ради.

Година
Тема Спікер

12:00-12:30 Реєстрація
учасників

12:30-12:45
Відкриття

Вячеслав Соколовий -  голова
обласної Ради
Сергій Борзов -  голова
облдержадміністрації
Сергій Моргунов -  Вінницький
міський голова

12:45-12:55

Стан розвитку 
агропромислового 
комплексу 
Вінницької області

Анатолій Ткач - заступник голови
Вінницької
обласної Ради

12:55-13:05
Презентація
Агрокластеру
«АСКОУШ»

Ірина Насадюк - виконавчий 
директор Агрокластеру «АОКОУІК»

13:05-13:15 Презентація
АгроХабу

Світлана Лутковська -
проректор 3 науково-педагогічної 
роботи, євроінтеграції та 
міжнародної діяльності ВНАУ, д.е.н., 
доцент

13:15-13:25

Презентація 
проекту «Основний 
кредит для аграрної 
галузі - Україна»

Олег Осаулюк - спеціаліст проекту 
иЛРАТА 3 розвитку бізнесу з 
постачальниками дорадчих послуг

13:25-13:45 Питання - відповіді Модератор 
Єлизавета Савчук



Додаток 2 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження 
голови обласної Ради 

від б  2021 року №

КОШТОРИС 
витрат по проведенню конференції 

«Аграрна галузь Вінниччини: стан та перспективи розвитку
7 вересня 2021 року

№ Зміст видатків Сума
з/п. (гри.)

1. Ресторанні послуги та послуги з 12 045
організацп харчування

РАЗОМ: 12 045


