
Річний звіт про діяльність ВГО «Національна асоціація сільськогосподарських 

дорадчих служб України»за 2015 - 2018 роки 

РІК Назва проекту Опис діяльності Джерела фінансування  Дати початку і 
завершення 

робіт 
 

2018 Організація та проведення 
регіональних заходів у 
рамках інформаційно-
просвітницьких кампаній 

1. Організація та проведення серії круглих столів обласного 
рівня із залученням ЗМІ (8 областей, загальна кількість 
учасників – 786). 

Проект USAID «Підтримка 
аграрного і сільського 
розвитку»  

12.04.2018 – 
19.06.2018 

Надання послуг з організації 
та проведення заходів 
«Лізинг: особливості послуги 
та переваги для клієнта» 

1.Підготовлено та організовано серію з 12 тренінгів: 
«Лізинг: особливості послуги та переваги для клієнта» (12 
областей, загальна кількість учасників – 401). 
2. Випущено 79 інформаційних матеріалів (телебачення, 
радіо, преса, інтернет-ресурси). 

Проект USAID 
«Трансформація 
фінансового сектору» 
 

26.02.2018 -
26.04.2018 

2017 Надання послуг з організації 
та проведення заходів 
«Адаптація до законодавства 
ЄС. Впровадження в Україні 
європейських норм: у фокусі 
малі та середні виробники 
аграрної продукції» 

1. Організація та проведення циклу з 3-х тренінгів (Київ, 
Ужгород та Полтава), в яких взяли участь 170 осіб з 10 
областей. 

проект МБО 
"Інформаційний центр 
"Зелене досьє" 
 

18.12.2017 – 
31.01.2018 

Організація та проведення 
регіональних заходів у 
рамках інформаційно-
просвітницьких кампаній 
 

1. Організація та проведення серії семінарів-обговорень на 
рівні районів із залученням ЗМІ (15 областей, 45 заходів, 
загальна кількість учасників – 2252).  
2. Випущено 172 інформаційних матеріалів (телебачення, 
радіо, преса, інтернет-ресурси). 

Проект USAID «Підтримка 
аграрного і сільського 
розвитку»  
 

12.09.2017 – 
10.10.2017 

Організація та проведення 
регіональних заходів у 
рамках інформаційно-
просвітницьких кампаній 
 

1. Організація  та проведення серії круглих столів (12 
областей, 12 заходів, загальна кількість учасників - 302). 
2. Організація та проведення серії обласних семінарів-
обговорень (12 областей, 12 заходів, загальна кількість 
учасників - 865). 
3. Організація та проведення серії семінарів-обговорень на 
рівні громад (12 областей, 50 заходів, загальна кількість 
учасників - 1751). 
4. Випущено 156 інформаційних матеріалів (телебачення, 

Проект USAID «Підтримка 
аграрного і сільського 
розвитку»  
 

15.06.2017 – 
31.07.2017 
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радіо, преса, інтернет-ресурси). 

Організація та проведення 
регіональних заходів у 
рамках інформаційно-
просвітницьких кампаній 
 

1.  Організація  та проведення серії круглих столів (8 
областей, 8 заходів, загальна кількість учасників - 190). 
2. Організація та проведення серії обласних семінарів-
обговорень (8 областей, 8 заходів, загальна кількість 
учасників - 623). 
3. Організація та проведення серії семінарів-обговорень на 
рівні громад (8 областей, 32 заходи, загальна кількість 
учасників - 1134). 
4. Випущено 142 інформаційних матеріалів (телебачення, 
радіо, преса, інтернет-ресурси). 

Проект USAID «Підтримка 
аграрного і сільського 
розвитку»  
 

15.05.2017 – 
19.06.2017 

Організація та проведення 
регіональних заходів у 
рамках інформаційно-
просвітницьких кампаній 
 

1.  Організація  та проведення серії фокус-груп (6 областей, 
6 заходів, загальна кількість учасників - 90). 

Проект USAID «Підтримка 
аграрного і сільського 
розвитку»  
 

20.04.2017 – 
11.05.2017 

2016 Доступна та якісна правова 
допомога в Україні 
 

1. Підготовка та проведення навчальних семінарів 
«Селянам про безоплатну правову допомогу» у 
Стрийському районі Львівської області за участі Стрийської 
РДА (6 семінарів, загальна кількість учасників – 144, 
цільова аудиторія – представники с/рад, органів 
виконавчої влади, навчальних закладів, учасники АТО, 
безробітні) 
2. Підготовка та проведення опитування (анкетування) 
сільських жителів (кількість учасників – 144). 
3. Аналіз анкет, підготовка навчальної програми для 
активістів на основі аналізу (144 анкет, 1 навчальна 
програма). 
4. Індивідуальна робота з сільським населенням для  
формування  мережі активістів (контактних осіб) системи 
безоплатної правової допомоги, які пройшли початкову 
підготовку (70 осіб). 
5. Підготовка та проведення навчального семінару для 
сільських активістів (1 семінар, кількість учасників – 30). 

Канадське бюро 
міжнародної освіти за 
підтримки Уряду Канади/  
 

08.02.2016 – 
31.10.2016 
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 6. Підготовка та поширення публікацій про діяльність 

проекту (стаття у газеті «Фермер України» Наклад - 10000 
примірників). 

2015 Зміцнення спроможності 
Національної асоціації 
сільськогосподарських 
дорадчих служб України у 
сфері розвитку 
сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації 

1. Виявлення проблем  інформаційного забезпечення 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: 
- Анкетовано 500 осіб в різних регіонах України та 
підготовлено рекомендації. 
2. Створення та підтримка діяльності Дорадчої 
кооперативної школи НАСДСУ:  
- Підготовлено та проведено в м. Київ дводенний семінар-
тренінг з підготовки регіональних кооперативних 
інструкторів (кількість учасників – 78, цільова аудиторія – 
регіональні дорадники), 
- Підготовлено та проведено в 5 областях 5 одноденних 
семінарів - тренінгів для місцевих кооперативних 
інструкторів (загальна кількість учасників – 243, цільова 
аудиторія – представники місцевих рад, органів державної 
влади, дорадчих служб, кооперативів, с.-г. виробників), 
- Підготовлено та проведено анкетування учасників 
тренінгів, оброблено анкети (321 анкета). 
3. Підготовка рекомендацій щодо поліпшення державної 
політики у сфері інформаційного забезпечення процесів 
розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: 
- Підготовлено, розповсюджено та  передано органам 
влади Методичні рекомендації щодо інформаційного 
забезпечення процесів розвитку сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації (на Інтернет-ресурсах було 
розміщено понад 1200 матеріалів про 
сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію), 
- Проведена заключна науково-практична конференція 
(кількість учасників – 119). 

Агроінвест 
Проект USAID/ 
 

05.02.2014 –  
30.09.2015 


