
 

 

 
Регіональна програма «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства ЄС»              

(EaP GREEN) 

КОНФЕРЕНЦІЯ 

23 листопада 2017 року 

Сталі державні закупівлі.  
Принципи, методи та досвід впровадження в Україні та у світі. 

 

Місце проведення: Міжнародний виставковий центр, (Україна, Київ, пр-т Броварській, 

15), Конференц-зал №41. 

Основні завдання: 
 презентувати принципи, методи та переваги сталих державних закупівель (надалі – 

СПЗ); всюди  
 підвищити рівень обізнаності представників органів влади, українських компаній та 

підприємств з питань застосування принципів та методів СПЗ в рамках чинного 
законодавства України; 

 ознайомити учасників засідання з досвідом застосування СПЗ в Україні  та у світі; 

 презентувати «дорожню карту» з впровадження СПЗ в Україні ; 

 обговорити проблемні питання що виникають на шляху посилення потенціалу 
застосування СПЗ в Україні. 

Модератор: Берзіна Світлана Валеріївна, національний експерт проекту компоненту 

програми EaP GREEN «Сприяння зміни суспільного споживання за рахунок практики 

сталих державних закупівель (СПЗ)» . 

09:00-10:00 Реєстрація  учасників 

10:00-10:20 Вітання учасників:  
- представник від Представництва ЄС в Україні (уточнюється) 
- представник від Мінприроди України (уточнюється) 
- представник від Мінекономрозвитку  Україні (уточнюється) 
- Олександр Бондар, ректор Державної екологічної академії 

післядипломної освіти та управління (національна координуюча 
організація компоненту програми EaP GREEN «Сприяння зміни 
суспільного споживання за рахунок практики сталих державних 
закупівель (СПЗ)») 

10.20-11.00 Сталий розвиток державних закупівель - стратегічний інструмент для 
досягнення стабільності та трансформації ринків. Презентація результатів 

                                                           
1 Захід відбудеться в рамках ділової програми Міжнародного форуму GREN MIND – 2017 (21-24.11.2017) 



 

огляду Global SPP 2017 року з ключовими історіями успіху. 

Фарід Якер, координатор проектів СПЗ у країнах Східного партнерства ЄС (EaP 
GREEN), Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП, Париж) 

 
11.00-11.30 

Вимоги законодавства ЄС у сфері публічних закупівель стосовно СПЗ та практика 
застосування у країнах ЄС                                                                                              
представник від Представництва ЄС в Україні (уточнюється)  

11.30-12.00 Перерва на каву 

12.00-12.30 Законодавство, ринковий потенціал та інструменти СПЗ в Україні  
Світлана Берзіна, національний експерт проекту СПЗ EaP GREEN 

12.30-12.45 Досвід проведення пілотних конкурсних торгів з СПЗ   
Ванда Барановська, національний координатор проекту СПЗ  EaP GREEN 
(закупівля мийних засобів)   
представник уточнюється, Київський Палац дітей та юнацтва (закупівля 
лакофарбових матеріалів) 

12.45-13.00 Досвід впровадження сталих публічних закупівель в Молдові 
Руслан Малай, директор Агенції з публічних закупівель Міністерства фінансів 
Республіки Молдова   

13.00-14.00 Перерва на обід  
14.00-14.30 Презентація «дорожньої карти» з впровадження СПЗ в Україні                          

представник Мінекономрозвитку (уточнюється) 

14.30-15.00 Презентація заходів комунікаційної стратегії  підтримки СПЗ в Україні 
Світлана Берзіна, національний експерт проекту СПЗ EaP GREEN 
Галина Бузан, координатор інформаційно-просвітницьких проектів ВГО «Жива 
планета» 

15.00-16.00 Презентація Настанови щодо здійснення СПЗ в Україні 
Світлана Берзіна, національний експерт проекту СПЗ EaP GREEN 

16.00-16.30 Перерва на каву 
16.30-17.30 Обговорення доповідей та внесення пропозицій щодо посилення потенціалу 

застосування СПЗ в Україні 
17.30 Підведення підсумків та закриття Конференції 

 

Учасники Конференції (цільова аудиторія): представники від Мінприроди, 
Мінекономрозвитку, Антимонопольного комітету України, Держпродспоживінспекції 
України, замовників (бюджетних установ, організації, закладів, державних та 
комунальних підприємств), постачальників, надавачів послуг, виконавців робіт 
(компаній, підприємств, бізнес-асоціацій та спілок). 

Під час проведення Конференцій заплановано проведення анкетування її учасників. 

 


