
Проект: 
 «Зміцнення позицій НГО у регіонах як учасників  

реформування системи забезпечення безпеки харчової  
продукції, спрямованого на подолання корупції» 
в рамках програми МАТRА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
онлайн-тренінгу 

 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОПЕРАТОРІВ РИНКУ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ –  
ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ІНСПЕКЦІЇ 

 
 
Дата проведення:  03.03.2021 
Час проведення:  10:00-12:00 
Місце проведення:  Поліський національний університет,  
 м. Житомир, вул. Старий Бульвар 7 
Формат заходу:  онлайн захід на платформі Zoom за посиланням: 
 https://zoom.us/j/95343394992?pwd=RTVoZ1lQdk9VWTl6b1k1UWhqeFRaZz09  
 Ідентифікатор конференції: 953 4339 4992 
 Код доступу: 800071 
 
Модератор:  Левківська Лариса, заступник директора Агенції GOODWILL, доцент 
 Поліського національного університету 
 
Експерти заходу:  Діна Лісогурська, доцент Поліського національного університету 
 Світлана Фурман, доцент Поліського національного університету 
 Лариса Левківська, заступник директора Агенції GOODWILL, доцент 

Поліського національного університету  
 Тетяна Швець, доцент Поліського національного університету 
 Ілляс Ахметов, директор Агенції GOODWILL, регіональний координатор 

мережі КДК («Компетентність долає корупцію») 
 Маргарита Сіранчук, директор Агенції регіонального розвитку 

Житомирської області 
 
Учасники: представники бізнесу, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, ЗВО 
 
Реєстрація учасників за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6pdGBxabLrFfve6wpmB3eofxHNs2INqHcrxgxLJSgoi9n1A/vie

wform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link 

 

https://zoom.us/j/95343394992?pwd=RTVoZ1lQdk9VWTl6b1k1UWhqeFRaZz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6pdGBxabLrFfve6wpmB3eofxHNs2INqHcrxgxLJSgoi9n1A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6pdGBxabLrFfve6wpmB3eofxHNs2INqHcrxgxLJSgoi9n1A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


10.00-10.15 Вступне слово. Відкриття тренінгу 
Ілляс Ахметов, директор Агенції GOODWILL, регіональний координатор 
мережі «Компетентність долає корупцію», програма МАТRА; 
Маргарита Сіранчук, директор Агенції регіонального розвитку  
Житомирської області 
Лариса Левківська, заступник директора Агенції GOODWILL, 
доцент Поліського національного університету 

 
10:15-10:45 Основні засади державного нагляду (контролю) у сфері виробництва 

харчової продукції. Інспекційний портал – корисний ресурс для операторів 
ринку харчової продукції 

 Тренер: Діна Лісогурська, доцент Поліського національного університету 
 
10:45-11:20 Алгоритм дій працівників суб’єкта господарювання у процедурах нагляду 

(контролю) 
Тренер: Лариса Левківська, заступник директора Агенції GOODWILL,  
доцент Поліського національного університету  

 
11:20-11:30 Алгоритм дій операторів ринку харчових продуктів у разі здійснення 

позапланових перевірок державними контролюючими органами 
 Тренер: Світлана Фурман, доцент Поліського національного університету 
 
11:30-11:40 ТОП-порушення операторів ринку харчових продуктів, виявлені під час 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) 
 Тренер: Тетяна Швець, доцент Поліського національного університету 
 
11:40-11:50 Алгоритм дій операторів ринку харчових продуктів у разі порушень з боку 

контролюючих органів при здійсненні планової перевірки. Спільнота 
доброчесних виробників харчової продукції 
Тренер: Ілляс Ахметов, директор Агенції GOODWILL, регіональний 
координатор мережі КДК («Компетентність долає корупцію») 

 
11:50-12:00 Підведення підсумків 

Лариса Левківська, заступник директора Агенції GOODWILL, 
доцент Поліського національного університету 
Маргарита Сіранчук, директор Агенції регіонального розвитку 
Житомирської області 
Ілляс Ахметов, директор Агенції GOODWILL, регіональний координатор 
мережі КДК («Компетентність долає корупцію») 

https://inspections.gov.ua/

