
   Перша всеукраїнська галузева конференція

    Гостинність і туризм в Україні
   Партнерство заради сталого розвитку 

:Дата  24  2020 грудня року
:Час  11:00–16:15

:Формат  Online-конференція
 :Мова заходу  Українська

:Організатор   «   « »ГО Спілка підприємців Стіна
   В партнерстві з EU4Business/FORBIZ

ПРОГРАМА
11:00 – 11:10

   Партнерство заради сталого розвитку.  Вітальні слова
 ,Олександр ТКАЧЕНКО       Міністр культури та інформаційної політики України

 Тетяна ТУРЧЕНКОВА, Ч  лен П  равління   « »Спілки підприємців СТІНА
 Максим БОРОДА,   «   - ’  », керівник Проєкту Зміцнення членських бізнес об єднань ММСП ПРООН

11:10 – 11:20

        2030Галузь гостинності і туризму та Цілі сталого розвитку
 Ірина ЛУПАШКО,      ,  EU4Business старша експертка з питань розвитку МСП проєкт | FORBIZ

11:20 – 11:40
      2030     Стратегія розвитку галузі гостинності та туризму як потужна основа для

 розбудови партнерства
: МОДЕРАТОР  , Наталія БАЛАНДІНА       ,  старша експертка з питань політики розвитку МСП проєкт

EU4Business | FORBIZ
: ПРЕЗЕНТАЦІЯ    2030 –  Вектори економічного розвитку Індустрія гостинності

 ,Андрій ДЛІГАЧ    ,  HTL Ukraine,  Advanter Центр економічного відновлення співзасновник Голова
Group

11:40 – 12:40  Панельна дискусія 
: ПАНЕЛІСТИ

 Кирило ДОМБРОВСЬКИЙ,       Перший заступник Голови Державного агентства розвитку туризму
 ( )України ДАРТ
 , Дмитро НАЛЬОТОВ         Голова Підкомітету туризму і курортів Комітету гуманітарної та

  інформаційної політики ВРУ
 Христина ФАЙЧАК,     (BRDOексперт Офісу ефективного регулювання ),    «Член Правління ГО Ліга

    »ділових та професійних жінок України
 , Юлія АЛЄКСЄЄВА    виконавчий директор ГО «    »Українська асоціація туристичних кластерів

 , Наталія ЮРЧИШИНА      , експерт з правових питань та саморегулювання  «   ГО Український союз
   »пожежної та техногенної безпеки

 ,Олена ШАПОВАЛОВА    VISIT UKRAINE,    Член Президії куратор напрямку туроператорської
діяльності



 , Ігор ВАСИЛІВ  ,          депутат ВРУ Член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та
інфраструктури

 Марина РАДОВА,      начальник Управління туризму та промоцій КМДА

12:40 – 13:00  /Питання відповіді

13:00 – 13:30 –   Перерва на обід

13:30 – 13:50 
         Антикризові заходи і підтримка для відновлення галузі гостинності та туризму

: МОДЕРАТОР  , Віталій ФЕДОРЧЕНКО   Welcomer Network, HTL Ukraineкомунікаційна платформа
: ПРЕЗЕНТАЦІЯ         Заходи для підтримки та відновлення галузі гостинності та туризму

 , Лариса ПЕТАСЮК       заступниця Міністра культури та інформаційної політики України
 ,Юрій КРИВОШЕЯ  Cпівзасновник KC Hospitality Solution (     ),консалтинг з питань розвитку готелів

Holiday Inn Kyiv,    -   Член Ради директорів Канадсько української торгової палати

13:50 – 14:15  Панельна дискусія
: ПАНЕЛІСТИ

 ,Тарас СЕРЕДЮК  ,   ресторатор Асоціація ресторанного бізнесу
 ,  Наталія СОБОЛЄВА Чл     ,    ен Експертної ради при ДАРТ генеральний директор туроператор

“ ”, -  «   ’  »Арктур Віце президент Асоціації туроператорів в їздного туризму
 , Сергій КРАВЕЦЬ   Sabre Travel Network Ukraine,  « »Генеральний менеджер КийАвіа
 Ольга ’Д ЯЧЕНКО,    ,  Представник сектору виїзного туризму   Генеральний директор Сієста

туроператор
 , Андрій СЛАБІНСЬКИЙ Го       лова Офісу підтримки розвитку МСП при Мінекономіки

14:15 – 14:30  /Питання відповіді

14:30 – 14:45
      Регіональні аспекти сталого розвитку гостинності та туризму

: МОДЕРАТОР  , Олександр БАБІЙ        , експерт з розробки і реалізації програм підтримки МСП Офіс
    підтримки розвитку МСП при Мінекономіки

:ПРЕЗЕНТАЦІЯ        ,Регіональні аспекти сталого розвитку гостинності та туризму
 ,Іван ЛУКЕРЯ        заступник Міністра розвитку громад та територій України

 , Тетяна ТИМОШЕНКО        Голова Ради Всеукраїнської федерації роботодавців в сфері туризму

14:45 – 15:15  Панельна дискусія
:ПАНЕЛІСТИ

 ,  Олександр БАБІЙ        ,  експерт з розробки і реалізації програм підтримки МСП  Офіс підтримки
   розвитку МСП при Мінекономіки

 ,Олег ПАСТУЩАК    «  »,  менеджер проєкту Туристичні магніти ДАРТ
 ,Віталій ПЕРЕДЕРКО     -  Туристична рада ОДА Івано Франківської області



 , Олександр ВЕШЕЛЕНІ        директор Департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської
ради

 , Олександр ЛІЄВ    ,  USAID, « ’ »Асоціація індустрії гостинності України експерт Приазов я
 ,Олександр Шевченко         національний ментор та експерт із туризму проєкту Інтегрованого

   ,     просторового планування міст України засновник Агенції просторового розвитку Zvidsy
 , Андрій СІМОНОВ   «  - »Голова ГО Кремінська бізнес асоціація
 ,Олексій ВОЛОШИН    Edem Resort Medical & Spa, UHRAГенеральний менеджер

15:15 – 15:30  /Питання відповіді

15:30 – 16:00 Підсумки
:МОДЕРАТОР   , Олег ГЕТМАН      Член Наглядової ради Української Ради Бізнесу
:ПРЕЗЕНТАЦІЯ    ,    -  Досвід побудови коаліції адвокації та ефективного державно приватного

, діалогу  , Олег ГЕТМАН      Член Наглядової ради Української Ради Бізнесу

:ПАНЕЛІСТИ
’  , Мар яна ОЛЕСЬКІВ      голова Державного агентства розвитку туризму України

 , Денис ТОРХОВ         Координатор проєктів групи фінансування і розвитку МСБ Європейського
   банку реконструкції і розвитку

 , Віталій ФЕДОРЧЕНКО   Welcomer Network, HTL Ukraineкомунікаційна платформа
 , Андрій ДЛІГАЧ   ,  HTL Ukraine,  Advanter Центр економічного відновлення співзасновник Голова

Group

16:00 – 16:15 /Питання відповіді

Цей захід проводиться в рамках швейцарсько-українського Проєкту «Зміцнення бізнес-об’єднань
мікро-,  малих і середніх підприємств (Етап 2)»,  який впроваджується Програмою розвитку ООН в
Україні (ПРООН) у співпраці з Міністерством розвитку економіки,  торгівлі та сільського господарства
України і за підтримки Швейцарії.

Інф орм ац ійн і парт нери :


