Програма тренінгів з ефективної взаємодії регулятора з бізнесоб’єднаннями та розвитку політичного діалогу
Дати: 1, 3 та 7 грудня 2020 р.
Відео-конференція: з використанням платформи ZOOM
Аудиторія: члени Робочої групи з напрацювання заходів щодо вдосконалення регулювання сфери
виробництва сирого молока, що вводиться в обіг, та контролю
Цілі: розвиток та навчання асоціацій приватного сектору як саморегулівних організацій через
підвищення рівня компетенцій та навичок для ефективного політичного діалогу, що впроваджується
через створення та діяльність Робочої групи з питань удосконалення регулювання сфери виробництва
сирого молока, що вводиться в обіг, та контролю за ним

Програма:
1 день
14:00-14:05

14:05-14:10
14:10-15:00

01 грудня
Вітання, вступне слово

16:00-16:15
16:15-17:15

Вітання, презентація порядку денного і цілей
Політика проти Політики (Policy vs. Politics). Державна
регуляторна політика
Ефективна взаємодія Регулятора та Громадськості
Перерва
Ідентифікація регуляторної проблеми. Вимірювання
проблеми. Пошук шляхів вирішення проблеми
Надання д/з
Завершення 1-го дня
03 грудня
Вітання
«Документарний шлях»
Визначення виду документа (за органом видачі) та
типу документа
Регуляторний акт. Бути чи не бути? Тест «РА» (РА –
регуляторний акт)
Проноз впливу та аналіз регуляторного впливу.
Практична робота з проєктом АРВ
Перерва
М-ТЕСТ. Практична робота з проєктом М-ТЕСТу

17:15-17:45

Відстеження результатів

17:45-18:00
18:00
3 день
14:00-14:05
14:05-15:00
15:00-16:00

Запитання та відповіді. Надання домашніх завдань
Завершення 2-го дня
07 грудня
Вітання
Аналіз та обговорення виконаних домашніх завдань
Особливості нормопроєктування наказів ЦОВВ. Робота
з текстом проєкту.

16:00-16:15
16:15-16:45

Перерва
Порядок прийняття акта ЦОВВ (Мінекономіки)

15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-17:30
17:30-17:40
17:40
2 день
14:00-14:05
14:05-14:10
14.10-14.25
14:25-15.00
15:00-16.00

Спікер
Ірина Висоцька,
координатор компонента
«Молочний сектор», QFTP
Мануел Айрапетов,
консультант, QFTP

Мануел Айрапетов,
консультант, QFTP

Мануел Айрапетов,
консультант, QFTP

16:45-17:15

Загальне обговорення

17:15-17:30

Оцінка тренінгу
Завершення тренінгу

Підключення до відео-конференції можливе лише за попередньої реєстрації за наступним
посиланням: https://forms.gle/MbznSTQexXoRqpg49

Контакти:
Олена Родніна
Експерт компонента «Молочний сектор»
Моб.: +380674018699
Email: olena.rodnina@qftp.org
Даний захід проводиться за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми
«Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що
впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у
партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).

