
ЗВІТ-2020

10 червня

УЧАСНИКИ ПРЕСЗАХОДУ

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів, вул. Межигірська, 11, атріум

ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ: захід буде проходити в приміщенні 
Міністерства фінансів України з паралельною трансляцією на 
YouTube каналі Фонду розвитку підприємництва та на сторінці 
Facebook Міністерства фінансів

МЕТА ЗАХОДУ: презентація результатів впровадження 
програм та проєктів, а також фінансові результати 
Фонду розвитку підприємництва у 2020 році.

Організатор пресзаходу забезпечить дотримання усіх 
необхідних рекомендацій із захисту учасників для 
запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19):

Учасники заходу мають неухильно виконувати 
вищенаведені рекомендації для запобігання поширенню 
коронавірусної інфекції (COVID-19).

У випадку погіршення епідеміологічної ситуації в місті Київ, 
захід буде повністю переведений в on-line формат, про що 
будуть завчасно повідомлені всі учасники.

Мінімальну дистанцію (2 м) між учасниками

Засоби індивідуального захисту та дезінфекції

Допустиму кількість учасників у приміщенні

Міністр фінансів — Сергій Марченко
Заступник міністра фінансів з питань 
європейської інтеграції – Юрій Драганчук

Представництво Європейського Союзу в Україні
Керівник сектору сільського господарства, 
земельного лісового господарства, рибного 
господарства — Хелл Крістіан

Німецький банк розвитку KfW
Голова Представництва KfW в Україні –
Курт Штрассер (відеозвернення)

Фонд розвитку підприємництва
Виконавчий директор – Андрій Гапон
Уповноважений представник – Валерій Майборода

ОФІЦІЙНА ЧАСТИНА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОНДУ ЗА 2020 РІК

СПІЛКУВАННЯ З ЖУРНАЛІСТАМИ

Коротка презентація мети та порядку 
денного заходу

Валерій Майборода
Уповноважений представник ФРП, модератор

12:00-12:05

Відкриття заходу. Вступне слово про 
роль фонду у реалізації державних 
програм з підтримки малого бізнесу

Сергій Марченко
Міністр фінансів України

12:05-12:15

Реалізація фондом програм міжнародного 
фінансового співробітництва з підтримки 
малого бізнесу

Юрій Драганчук
Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції

12:15-12:20

Діючі та нові програми фонду в межах 
німецько-українського співробітництва

Курт Штрассер
Голова Представництва KfW в Україні (відеозвернення)

12:25-12:30

Основні досягнення фонду у 2020 році 
та плани на 2021 рік

Андрій Гапон
Виконавчий директор ФРП

12:30-12:35

Демонстрація основних результатів 
фонду у 2020 році у вигляді презентації

Валерій Майборода
Уповноважений представник ФРП

12:35-12:40

Відповіді на запитання журналістів 
спікерів пресзаходу

Всі учасники заходу

12:40-13:00

Результати реалізації фондом програм з 
підтримки малого бізнесу в рамках 
ініціативи EU4Business

Хелл Крістіан
Керівник сектору сільського господарства, земельного 
лісового господарства, рибного господарства Представництва 
ЄС в Україні 

12:20-12:25

https://www.youtube.com/watch?v=vo7AYf0eM90
https://www.facebook.com/minfin.gov.ua
https://www.facebook.com/minfin.gov.ua

