
                                                                     
   

«Просування реформ в регіони: історії успіху» 
КОНФЕРЕНЦІЯ 

 17 грудня, 2019 року  
м. Київ 

конференц-хол «ДЕПО», зала «Фіолент» (ІІ поверх) 
 
 11:00-11:30 РЕЄСТРАЦІЯ. ВІТАЛЬНА КАВА 

11:30-11:45 Вітальне слово 

 Ігор Бураковський, голова Правління ГО «Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій» 

Добромір Христов, менеджер сектору «Європейська інтеграція та допомога 
Парламенту» Делегації ЄС в Україні 

11:45-13:30 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 1.  Європейська інтеграція України: як ми рухаємось? 

 Питання до обговорення: Які плани уряду по впровадженню Угоди про асоціацію, де 
ми відстаємо і чому, а де випереджаємо графік? Як оцінюєте виконання Україною 
Угоди? А Європейським Союзом? Що Україна хоче змінити/додати до Угоди і чому? 

 Модератор: Лариса Мудрак, стратегічний радник з питань комунікацій офісу 
реформ Кабінету Міністрів України 

 УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ:  
• Ігор Бураковський, голова правління ГО «Інститут економічних досліджень 

та політичних консультацій» 

• Добромір Христов, менеджер сектору «Європейська інтеграція та 
допомога Парламенту» Делегації ЄС в Україні 

• Сергій Солодкій, перший заступник директора Центру "Нова Європа" 

• Сергій Сидоренко, головний редактор "Європейської правди"; 

• Євген Бистрицький, доктор філософських наук, професор, голова 
громадського об'єднання «Виборча Рада» 

• Роман Петров, д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжнародного і 
європейського права НаУКМА, керівник кафедри ім. Жана Моне з права ЄС 

• Анатолій Куцевол, Голова та співзасновник ГО “ЦПІД” 

13:30-14:30 ОБІД 

14:30-16:15 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 2. Історії успіху реформ 

 Питання до обговорення: Чи відчуваються позитивні зміни від проєвропейських 
реформ в регіонах? Що говорять люди? (приклади історій успіху від грантистів проекту 
«Просування реформ в регіони»). В яких сферах успіхів більше? Що потрібно зробити, 
щоб поширити цей позитивний досвід на інші регіони? 

Конференцію організовано в рамках проекту 
 “Просування реформ в регіони” за фінансової підтримки ЄС 



                                                                     
 

 Модератор: Сергій Сидоренко 

 УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ:  
Ірина Коссе, координатор проекту «Просування реформ в регіони», Інститут 
економічних досліджень та політичних консультацій 

Анна Слуцька, голова правління БО «Благодійний фонд «Воля» (Умань) 

Юлія Шматченко, завідувач репортерського відділу газети “Слобідський край” 
(Харків) 

Олеся Донцова, менеджер проектів Поліського фонду міжнародних та регіональних 
досліджень (Чернігів) 

Уляна Терлецька, керівник проектів Інституту регіонального розвитку (Львів) 

Олена Сороківська, голова ГО «Центр стратегічного розвитку та реформ» 
(Тернопіль) 

16:15-16:30 Заключне слово 

 Ігор Бураковський, голова Правління ГО «Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій» 

 
 

Конференцію організовано в рамках проекту 
 “Просування реформ в регіони” за фінансової підтримки ЄС 
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