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Підготовка до Народного форуму:  
підсумки регіональних круглих столів 

 
Під час підготовки до Народного форуму  відбувався діалог із сімейними фермерськими 
господарствами та малими сільськогосподарськими виробниками з усіх підконтрольних областей 
України – на трьох регіональних круглих столах. Активну участь в обговореннях взяли експерти та 
представники організацій громадянського суспільства.

 
У роботі першого регіонального круглого столу 
27 жовтня у Києві взяли участь представники 
малих сільськогосподарських виробників із 
центральних та північних областей – Вінницької, 
Житомирської, Київської, Полтавської, Сумської, 
Черкаської та Чернігівської. Свої думки очно 
висловили 30 учасників, а в режимі онлайн – 32 
особи. Особливістю круглого столу стала висока 
готовність фермерів продовжувати роботу і під 
час «повітряної тривоги» – учасники не бажали 
припиняти обговорення, аргументуючи це тим, 
що багато хто із них і працює під звуки вибухів. 

 
Місцем проведення другого регіонального 
круглого столу 1 листопада було обрано м. Рівне. 
У роботі взяли участь 26 осіб очно та онлайн 
приєдналися 33 особи із західних областей – із 
Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, 
Львівської, Рівненської, Тернопільської, 
Хмельницької та Чернівецької. Круглий стіл 
відкрив голова Рівненської обласної військової 
адміністрації, який наголосив, що повоєнне 
відновлення має бути спрямовано на 
забезпечення сталого розвитку. 

 
На третій регіональний круглий стіл 4 листопада 
у м. Кропивницький були запрошені 
представники східних та південних областей – 
Дніпропетровської, Запорізької, 
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської  та 
Харківської. Очну участь узяли 30 учасників та 
25 осіб – у режимі онлайн. Учасники виявили 
надзвичайну активність, значно розширивши 
запропоновану для обговорення тематику. 
Основний акцент у роботі круглого столу було 
зроблено на позиції щодо необхідності 
об’єднання малих сільськогосподарських 
виробників, які – коли вони об’єднані –  здатні 
вирішити будь-які проблеми. 

На всіх зазначених круглих столах наголошувалося, що в умовах війни, левова частина допомоги у 
підтримці місцевих громад, внутрішньо переміщених осіб та ЗСУ лягла на плечі простих фермерів.  
За результатами роботи круглих столів було узагальнено пропозиції щодо зміцнення політичного 
діалогу між малими сільськогосподарськими виробниками та різними рівнями влади в Україні.  


