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Додаток  

до листа облдержадміністрації   

від ____________ № _______________  

 

СТАН ВИКОНАННЯ 

 планів заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 
 

Положення 

Угоди 

Зміст заходів Стан виконання 

Розділ II. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики 

Статті 4, 14 Організація та проведення тренінгів, семінарів, 

конференцій, засідань за круглим столом з питань 
виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), в 

тому числі щодо підвищення рівня знання іноземних 

мов - офіційних мов ЄС відповідно до Стратегії 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування у сфері європейської інтеграції 

З метою підвищення рівня знання іноземних мов - офіційних мов 

ЄС серед державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування на базі Рівненського обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій запроваджено щорічні 

довготермінові курси з вивчення іноземних мов (англійська, 

німецька, польська). Зокрема, для державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування у вересні-жовтні 

проводилися заняття за програмою спеціалізованого курсу 

«Ділова німецька мова», а у листопаді-грудні – «Ділова польська 

мова».  

31.10.17 та 01.11.17 начальник управління міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації 

виступив перед слухачами тематичних короткотермінових 

семінарів (серед слухачів - керуючі справами виконавчих апаратів 
районних рад, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, 

керівники апаратів райдержадміністрацій), які проводились на 

базі Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних установ та організацій, із 
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лекцією на тему "Перспективи європейської та євроатлантичної 

інтеграції України", натомість 29.11 та 06.12 в рамках проекту 

місцевого телеканалу "Рівне 1" "Європейський вибір Рівненщини",  

а також 21.12.2017 в рамках проекту телерадіокомпанії "Сфера-

ТВ" "Рівненщина європейська" надавав коментарі щодо переваг 
Угоди про асоціацію України з ЄС для експортерів/імпортерів та 

жителів області, а також щодо позитивного впливу на українську 

економіку. Окрім цього, були підняті питання щодо взаємодії 

органів влади з громадськістю. 

РОЗДІЛ III. Юстиція, свобода та безпека 

Статті 18, 22 Підвищення рівня кваліфікації державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

запобігання та протидії корупції в рамках виконання 

Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 

візового режиму для України 

У грудні 2017 року облдержадміністрацією спільно з НАЗК та 

ПРООН було проведено семінари-тренінги «Конфлікт інтересів: 

треба знати!» з питань запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, дотримання заборон та обмежень, передбачених 

Законом України «Про запобігання корупції». Ці семінари-

тренінги були загального (для державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих 

рад, сільських, селищних, міських голів, посадових осіб 

юридичних осіб публічного права) та спеціалізованого (для 

уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції, 

працівників системи безоплатної первинної правової допомоги, 

представників громадських організацій, які працюють у сфері 

запобігання та протидії корупції) характеру. 

Під час семінарів-тренінгів представниками НАЗК на основі 

нової редакції Методичних рекомендацій щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, підготовленої за експертної 

підтримки ПРООН в Україні, було запропоновано базові 

практичні інструменти для підвищення ефективності 

виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

дотримання встановлених заборон та обмежень. 
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Стаття 19 Забезпечення здійснення заходів, пов‘язаних із 

захистом прав національних меншин та сприяння їх 
етнокультурному розвитку шляхом проведення 

культурно-мистецьких та культурно-просвітницьких 

заходів 

Упродовж ІV кварталу 2017 року проведено низку заходів, метою 

яких є формування толерантності у міжнаціональних відносинах, 
зокрема: 

– мітинг-реквієм, присвячений 76-річниці вшанування пам’яті 

розстріляних євреїв у роки Другої світової війни, в якому взяли 

участь міський голова м. Рівне, керівник Рівненської міської 

громадської організації «Рівненська єврейська громада», 

представники релігійних та громадських організацій, 

громадськості й ЗМІ (05.11.2017, організатор – Рівненська міська 

громадська організація «Рівненська єврейська громада»); 

– заходи з нагоди відзначення Дня Незалежності Польщі 

(12.11.2017, організатор – Товариство польської культури на 

Рівненщині ім. В.С. Реймонта, Товариство польської культури 

Дубенщини за фінансової підтримки Генерального Консульства 

Республіки Польща в Луцьку); 

– засідання «круглого столу»: «Толерантність: об’єднуємо 

зусилля» до Міжнародного дня толерантності за участю 
керівників релігійних громад різних конфесій, національно-

культурних товариств, представників культури, освіти, 

правоохоронних органів, громадськості міста, місцевих ЗМІ 

(13.11.2017р.); 

–  презентація анімаційного фільму «Людина з обличчям», 

присвяченого Праведнику народів світу Якову Сухенку, який у 

час Голокосту рятував євреїв у м. Рівне  (14.11.2017, організатор – 

Рівненська міська громадська організація «Рівненська єврейська 

громада»); 

– відкриття виставки «Острог: єврейська історія» (28.11.2017). 

РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Стаття 470 Забезпечувати поширення інформації з питань 

імплементації Угоди про асоціацію шляхом 

запровадження, ведення та систематичного оновлення 

На сайті Рівненської облдержадміністрації у рубриці 

«Євроінтеграція. Україна – НАТО» запроваджено тематичні 

розділи «Співпраця з країнами-членами Європейського Союзу» і 
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відповідних розділів на офіційних сайтах обласної та 

районних держадміністрацій 

«Новини», в яких постійно публікуються та оновлюються 

матеріали щодо Європейського Союзу, співпраці України з 
країнами-членами ЄС, основні новини, а також інформаційні 

матеріали з питань імплементації Угоди про асоціацію. Зокрема, у 

рубриці «Новини» на головній сторінці офіційного веб-сайту 

облдержадміністрації було опубліковано:  «Громадськості 

Рівненщини представлять польський досвід для реформування 

України» (08.09.2017), «Ми будемо розширювати співпрацю з 

Євросоюзом – Глава держави» (14.09.2017), «У Рівному 

презентують проекту Європейського Союзу» (06.10.2017), 

«Будуймо Європу в Україні» - Представництво ЄС завітало на 

Рівненщину» (10.10.2017), «Президент: Децентралізація – одна з 

найрезультативніших реформ» (24.10.2017) та інші. 

Також тематичні повідомлення оперативно розміщуються на 

офіційній сторінці облдержадміністрації у соціальній мережі 

Facebook, а також надсилаються електронною поштою в редакції 

друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження, 
телерадіокомпаній, місцевих Інтернет-ресурсів для оприлюднення. 

Глава 10. Політика у сфері промисловості та підприємництва 

Покращення умов для підприємницької діяльності для всіх суб’єктів господарювання з особливою увагою до малих та середніх 

підприємств 

Статті 378, 

379 

Створення кращих умов для сприяння підвищенню 

конкурентоспроможності, зокрема, шляхом вивчення 

можливостей полегшення доступу малого та 

середнього підприємництва до кредитних ресурсів  

Облдержадміністрацією розроблено та направлено на погодження 

в Державну регуляторну службу України проект регуляторного 

акту – розпорядження голови обласної державної адміністрації 

“Про порядок відшкодування за рахунок обласного бюджету 

плати за користування позиками (у тому числі фінансовими 

кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових 

установ, залученими суб’єктами малого та середнього 

підприємництва для реалізації інвестиційних проектів”. Прийняття 

та реалізація даного розпорядження дасть можливість суб’єктам 

господарювання отримати фінансові ресурси для реалізації 
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інвестиційних проектів на прийнятних для позичальника умовах. 

З початку року 4 фермерські господарства області залучили 
кредитні ресурси на суму 600 тис. грн за програмою «КУБ» в ПАТ 

КБ «Приватбанк» під 2 відсотки місячних від початкового розміру 

кредиту.  

Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій 

Співробітництво у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій 

Стаття 404 Сприяння налагодженню співробітництва у галузі 

сільського туризму з адміністративно-територіальними 

одиницями держав - членів ЄС, зокрема шляхом 

організації та проведення інформаційних та інших 

заходів (тренінги, семінари, конференції тощо) із 

залученням експертів ЄС, а також організації 

навчальних поїздок до держав - членів ЄС 

У 2017 році буде продовжено практику кредитування сільських 

садиб. Станом на 1 грудня  2017 року видані 5 кредитів власникам 

агросадиб з Млинівського, Здолбунівського, Рівненського, 

Костопільського, Березнівського районів на загальну суму  

212 тисяч гривень. 

З метою активізації розвитку сільського, екологічного та 

активного туризму в області створена експертна комісія з 

проведення маркування та знакування туристичних маршрутів 

області. Відбулося одне засідання. Затвердили реєстр туристичних 

маршрутів. Запровадили практику їх нумерування згідно діючих 

стандартів. До реєстру внесені 3 маршрути. Ще 8 затверджені як 

такі, що підлягають маркуванню. Усім маршрутам присвоєні 

номери, які будуть вказані на маркувальних знаках. Відкриті ще 

два перспективних туристичних маршрути: «Горинський берег» та 
«Стежка кохання».  

У 2017 році промарковані маршрути «Поліська Січ» та «100 миль 

Дермансько-Острозьким національним парком».  

В рамках проекту «Шляхами штетлів. Об’єкти європейської 

культурної спадщини в транскордонному туризмі», що 

фінансувався Європейським Союзом створена низка міжнародних 

маршрутів під загальною назвою «Shtetlroutes». Три з них 

проходять територією Рівненщини: «Подорож слідами етнографії 

та публіцистики Анського», «Єврейськими друкарнями», 

«Шляхами штетлів: мандрівки забутим континентом». 
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Крім того, в області створені та функціонують екологічні стежки в 

Рівненському природному заповіднику («Білоозерські бори» та  
«В гостях у чорного лелеки»), Національному природному парку 

«Дермансько-Острозький» («Від Волині до Поділля») та Музеї 

лісу. Їх відвідують близько 6 тис. туристів щороку.  

В області сертифіковані 2 садиби – переможці конкурсу  

«100 кращих садиб України», який проводився Спілкою сприяння 

розвитку сільського туризму в Україні.  

Для сприяння просуванню туристичного продукту Рівненщини на 

міжнародний ринок потенціал області був представлений під час 

міжнародної туристичної виставки «Україна – подорожі та 

туризм/UITT-2017» (березень, м. Київ) та в рамках виставки 

«Агро-2017» (червень, м. Київ), Міжнародний туристичний салон 

2017 «Україна» UITM 2017 (жовтень, м. Київ). 

Стаття 404 Сприяння налагодженню співпраці та укладенню угод 

про співробітництво з питань розвитку сільських 

територій між територіальними громадами для ведення 

секторального діалогу; створення нового комплексного 

туристичного продукту із залученням територіальних 

громад, сільськогосподарських виробників та 

ресурсного потенціалу територій 

21 серпня в приміщенні облдержадміністрації відбулося 

громадське обговорення Стратегії розвитку туризму Зеленого 

шляху «Медове коло». Над розробкою Стратегії та нового 

туристичного продукту, який включає різні види туризму: піший, 

водний, велосипедний, кінний, працюють вже близько року. 

Новий туристичний маршрут охоплює населені пункти 

Березнівського, Гощанського, Корецького, Костопільського та 

Рівненського районів. До розробки Стратегії 

облдержадміністрація долучила місцеву владу, громадських 

активістів, науковців, підприємців та іноземних консультантів. 

Зокрема, одним з основних розробників став голова Правління 

Української асоціації активного та екологічного туризму Сергій 
Підмогильний.   

Глава 23. Освіта, навчання та молодь 

Сприяння інтеграції молоді в суспільство, заохочуючи її активну громадську позицію та ініціативність 

Стаття 434 Запровадження нових інструментів та механізмів щодо 

роботи з молоддю з урахуванням практики і досвіду 

Управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації у 

партнерстві з управлінням освіти і науки Волинської 



 

7 

 

держав-членів ЄС, сприяння молоді в отриманні знань, 

навичок та професійних умінь 

облдержадміністрації та Західноукраїнською регіональною 

непідприємницькою громадською організацією «Волинський 
ресурсний центр» в області з вересня 2014 року реалізується 

проект «Покращення системи підготовки кадрів для потреб 

економіки Волинського субрегіону» (програма «Підтримка 

політики  регіонального розвитку України»).  

Проект передбачає дослідження ринку праці, роботу з 

найпроблемнішими ділянками в підготовці робітничих професій, 

створення доступу до інструментів професійної орієнтації і вибору 

професії та до засобів формування активної поведінки на ринку 

праці від пошуку роботи до започаткування власної справи, 

сприяння соціальному діалогу роботодавців і держави в питаннях 

професійно-технічного навчання, формування нової якості 

трудових ресурсів, яка зможе стати конкурентною перевагою 

субрегіону в боротьбі за інвестиції та нові робочі місця та призведе 

до зменшення міжрегіональних економічних диспропорцій. 

Окрім цього, у грудні 2017 року в Рівненській області розпочато 
реалізацію проектів міжнародної технічної допомоги 

Європейського Союзу: 

- «Підвищення конкурентоспроможності випускників 

університетів на ринку праці України та Білорусі через мережу 

створення регіональних транскордонних консультаційних центрів 

професійної орієнтації та консультування» в рамках Програми 

територіального співробітництва країн Східного партнерства 

«Україна – Білорусь». Цей проект буде реалізовано Національним 

університетом «Острозька академія» спільно з Луцьким 

національним технічним університетом, Гомельським державним 

університетом ім. Ф. Скорини і Брестським державним 

університетом ім. О. Пушкіна. 

- «Студії європейських цінностей та ідентичності» в рамках 

програми Еразмус+ за напрямом «Жан Моне». Виконавцем та 
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реципієнтом за цим проектом виступає Національний університет 

«Острозька академія». Проект спрямований на підвищення 
інтересу та заохочення студентів, аспірантів, молодих вчених до 

вивчення європейських цінностей та ідентичності, просування ідеї 

об‘єднаної Європи та загальноєвропейських цінностей, заохочення 

партнерських відносин між європейськими та українськими 

молодіжними громадськими організаціями.  

Управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації 

щороку проводиться обласний конкурс проектів громадських 

організацій, мета якого – підтримка кращих молодіжних ідей та 

ініціатив. Загальна сума коштів, спрямованих на проведення 

конкурсу у 2017 році – 100 тис. грн. 

За результатами проведеного конкурсу у 2017 році з обласного 

бюджету підтримку отримали 6 проектів: «Велика пригода у 

Дермансько-Острозькому національному природному парку» 

громадської організації «Спілка велосипедистів Рівного»; 

«Дитячо-підлітковий табір «Цегла 2.0» Рівненської міської 
молодіжної громадської організації «Новий рівень», «Майстерня 

соціального молодіжного підприємництва» громадської 

організації «Молодіжний ресурсний центр «ДЖОБС ХАБ», 

«Літній молодіжний табір «Спільні кроки» Рівненської обласної 

молодіжної організації «Фонд молодіжних ініціатив «Крила», 

«Лабораторія лідерства «ГРІМ» (громадянський розвиток через 

ініціативи молоді)» громадської організації «Центр підтримки 

громадських ініціатив «Чайка», «Сімейний науковий вікенд» 

громадської організації «Молодіжний ресурсний центр «ДЖОБС 

ХАБ». 
Стаття 434 Забезпечення реалізації програми «Молодіжний 

працівник» 

10-12 жовтня 2017 року в Рівненській області відбувся базовий 

тренінг «Молодіжний працівник» для фахівців, що працюють з 

молоддю. Програма базується на принципах неформальної освіти, 

що робить її доступною для широкого кола представників 
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суміжних галузей. Участь у Програмі є безкоштовною, як для 

учасника, так і для організації, яку він представляє 

Глава 24. Культура 

Стаття 439 Включення заходів з охорони культурної спадщини до 

плану заходів на регіональному та місцевому рівні і 

стратегії сталого розвитку в інтересах швидкого 

реагування на різноманітні загрози для об‘єктів 
культурної спадщини з метою їх збереження 

На державному обліку в області перебуває 243 пам’ятки 

архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва 

місцевого значення (з них – 5 пам’яток архітектури занесені до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України) та 95 пам’яток 
архітектури місцевого значення. 

Стан збереження пам‘яток в переважній більшості задовільний, 

однак значна кількість пам‘яток потребує проведення ремонтно-

реставраційних робіт, консерваційних заходів та науково-

дослідних робіт. Враховуючи відсутність належного 

фінансування, користувачі пам‘яток за власні кошти виготовляють 

облікову документацію на об’єкти культурної спадщини. 

Протягом ІV кварталу 2017 року управлінням культури і туризму  

облдержадміністрації здійснено перевірку виконання делегованих 

повноважень у частині, що стосується забезпечення охорони 

пам’яток історії та культури, збереження та використання 

культурного надбання  в Дубровицькому районі  

Стаття 439 Визначення планувальних обмежень з урахуванням 

охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог 

містобудівної документації на регіональному та 

місцевому рівні 

З метою збереження традиційного характеру середовища і об’єктів 

культурної спадщини департамент з питань будівництва та 

архітектури здійснює координацію діяльності місцевих органів 

влади щодо розроблення містобудівної документації на 

відповідному рівні. Відповідно до статті 17 Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" виконавчі органи 

сільських, селищних і міських рад звертаються до обласної 

державної адміністрації (для міст обласного значення) та у 

департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації щодо визначення державних інтересів для їх 

урахування під час розроблення містобудівної документації. 

При розробці генеральних планів історичних населених місць, а їх 
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на території області 13, у складі генерального плану розробляється 

науково-проектна документація «Історико-архітектурний опорний 
план з визначенням меж та режимів використання історичних 

ареалів». На цей час розроблено та затверджено генеральні плани 

та історико-архітектурні опорні плани міст Острога та Дубно. 

Розробляються генеральні плани м. Березне, м. Корець,  

м. Радивилів, смт Степань, та  смт Гоща  і  вже розроблені 

історико-архітектурні опорні плани цих населених пунктів. Також 

розробляються генеральні плани та історико-архітектурні опорні 

плани  м. Рівне, смт Млинів та смт Клевань. 

Глава 25. Співробітництво у сфері спорту та фізичної культури 

Сприяння розвитку здорового способу життя, просування соціальних функцій та освітніх цінностей спорту,  
боротьба із загрозами для спорту 

Стаття 441  Популяризація фізичної культури і спорту, зокрема, 

шляхом проведення міжнародних фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів  

 08.07.2017 за сприяння Культурно-просвітницького центру  

ім. Т.О.Сосновського у місті Рівному відбувся V Міжнародний 

мотопробіг "Волинський рейд" за участю байкерів із 

Республіки Польща та України. 

Мешканець Рівненської області Омельчук Олег виборов 2 
місце на чемпіонаті Європи зі стрільби кульової в командному 
заліку, що відбувся 21.07-04.08.2017 в м. Баку (Азербайджан), а 

також 2 та 3 місце у фіналі кубку світу зі стрільби кульової в 
особистому заліку, що відбувся 23-30.10.2017 в м. Нью-Делі 
(Індія). 
09 жовтня представники керівництва Рівненського району 

взяли участь у 35-му єдиному "Всесвітньому чемпіонаті з міні-
футболу (футзалу) серед поліцейських, вогнеборців, 
військових та держслужбовців", що проходив у Королівстві 
Нідерланди. 

Тимощук Марія виборола 1 місце в ривку, 3 місце в поштовху, 
3 місце в сумі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед 
юніорок, що відбувся 15-21.10.2017 в м. Дурес (Албанія). 

09-12 листопада баскетбольні команди Рівненської обласної 
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дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву 
взяли участь у ХХIV турнірі з баскетболу з нагоди  
Дня незалежності Польщі, який проходив у м. Забже 
(Республіка Польща). 

Глава 27. Транскордонне та регіональне співробітництво 

Зміцнення транскордонних та регіональних економічних зв’язків та ділового партнерства 

Статті 446-

448 

Забезпечення розвитку транскордонного та 

регіонального співробітництва, а також зміцнення 

транскордонних та регіональних економічних зв’язків і 

ділового партнерства 

У ІІ півріччі 2017 року Рівненщину відвідали делегації: 

- від Республіки Польща – з метою розширення співпраці 

Рівненської області та Вармінсько-Мазурського воєводства та у 

часті заходах з нагоди проведення Днів польської культури на 

Рівненщині (вересень), налагодження співпраці на рівні гміни та 

однієї з об’єднаних територіальних громад області (жовтень); 
- від Представництва ЄС в Україні – з метою проведення 

презентації проектів ЄС для молоді та у рамках інформаційної 

компанії "Будуємо Європу в Україні" (жовтень п.р.); 

- від Індії – з метою проведення Днів індійської культури 

(серпень п.р.); 

- від Республіки Білорусь – з метою проведення зустрічі  

представників  Державного агентства рибного господарства 

України та Державної інспекції охорони тваринного та 

рослинного світу при Президенті Республіки Білорусь та 

обговорення питань щодо охорони водних біоресурсів та 

реалізації рибоохоронних заходів (вересень п.р.); 

- від Республіки Молдова – з метою обговорення соціально-

економічної ситуації на Рівненщині, а також можливості 

налагодження співпраці у різних сферах з Молдовою (вересень); 
- від Литовської Республіки – з метою обговорення можливостей 

розвитку українсько-литовського співробітництва в економічній 

сфері, зокрема, співпраці у сфері екоенергетики та управління 

відходами; 

- від В‘єтнаму – з метою обміну досвідом у сфері 

енергоефективності, зокрема, щодо процесу виготовлення 
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альтернативного палива на основі торфу (грудень п.р.). 

У листопаді відбувся десятиденний навчальний візит делегації 
Рівненської області до Вармінсько-Мазурського воєводства 

Республіки Польща. До складу делегації увійшли фахівці у сфері 

охорони навколишнього середовища, водовідведення та 

водопостачання. 

Стаття 446-

448 

Забезпечення участі у виконанні програм 

прикордонного співробітництва Європейського 

інструменту сусідства на 2014-2020 роки 

У жовтні та грудні відбулися засідання Спільного 

Моніторингового Комітету Програми прикордонного 

співробітництва Європейського інструменту сусідства «Польща – 

Білорусь – Україна» 2014 – 2020, у ході яких визначено основний 

та резервний списки проектів, що рекомендуються до 

фінансування, у рамках трьох тематичних цілей: «Спадщина», 
«Безпека», «Кордони». 

29 листопада 2017 року відбулася церемонія підписання грантових 

контрактів для проектів, що отримають фінансування в рамках 

Програми територіального співробітництва країн Східного 

партнерства «Україна – Білорусь». Рівненська облдерж-

адміністрація виступатиме бенефіціаром за наступними 

проектами:  

- «Підвищення конкурентоспроможності випускників 

університетів на ринку праці України та Білорусі через мережу 

створення регіональних транскордонних консультаційних центрів 

професійної орієнтації та консультування». Цей проект буде 

реалізовано Національним університетом «Острозька академія» 

спільно з Луцьким національним технічним університетом, 

Гомельським державним університетом ім. Ф. Скорини і 
Брестським державним університетом ім. О. Пушкіна. 

- «Енергія біомаси – перетворення природного потенціалу в 

регіональне співробітництво», який буде реалізовано Рівненською 

агенцією із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів 

«ІнвестІнРівне» спільно з Сарненською райдержадміністрацією та 
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Державною науковою установою «Поліський аграрно-екологічний 

інститут Національної академії наук Білорусі»  
- «Формування підприємницького середовища для органічного 

виробництва ягідних культур в транскордонних районах України 

та Білорусі». Цей проект реалізовуватиметься навчальним 

закладом «Поліський державний університет» спільно з 

Національним університетом водного господарства та 

природокористування. 

- «Розвиток традиційних народних ремесел як драйвер зростання 

малого і середнього підприємництва та самозайнятості в 

прикордонних громадах України і Білорусі», який буде 

спрямований на підвищення рівня життя місцевих громад і 

збереження історико-культурної спадщини в прикордонних 

областях України та Білорусі. Проект реалізовуватиметься 

громадською організацією «Український Центр Інтелектуального 

Розвитку» (м. Ірпінь, Київська область) спільно  з відділом 

ідеологічної роботи, культури і у справах молоді Рогачевського 
районного виконавчого комітету (Гомельська область, Білорусь), 

громадською організацією «Еколого-краєзнавче громадське 

об'єднання «Неруш» (Брестська область, Білорусь) та 

громадською організацією «Український Центр Громадянських 

Ініціатив «Світло» (м. Київ, Україна). 

Окрім цього, в Рівненській  області продовжується реалізація 

наступних проектів міжнародної технічної допомоги: «Сприяння 

журналістським розслідуванням», «Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування в Україні», «Українська регіональна 

платформа громадських ініціатив», «Покращення системи 

підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону» 

(програма «Підтримка політики  регіонального розвитку України» 

та «Підтримка громадянського суспільства у країнах-сусідах ЄС»), 

«Центр надання адміністративних послуг як інноваційний 
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інструмент взаємодії влади та громади», «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду фаза ІІІ». 

Статті 446, 

448 

Забезпечення сприяння розвитку агенцій регіонального 

розвитку, що повинні стати осередками співпраці між 

державним, приватним та громадським секторами та 

працюватимуть як офіс з надання практичної допомоги 

щодо підготовки та реалізації програм і проектів 

регіонального розвитку 

В області діє спеціалізована агенція із залучення інвестицій та 

обслуговування інвесторів “ІнвестІнРівне”.  

Засновниками агенції є Рівненська обласна державна 

адміністрація, Рівненська міська рада та Рівненська торгово-

промислова палата. Вона була створена за фінансової та 

організаційної підтримки відповідних програм міжнародної 

технічної допомоги.  

Агенція “ІнвестІнРівне”, яка здійснює діяльність винятково на 

умовах госпрозрахунку, виконує функції агенції регіонального 

розвитку в питаннях формування інвестиційної привабливості 
регіону та стимулювання залучення інвестицій у господарський 

комплекс області. 

“ІнвестІнРівне” діє за принципом “єдиного вікна” для інвесторів, 

що полегшує процес їх входження до бізнесового середовища 

області, а також є “точкою контактів” для налагодження зв’язків 

інвесторів з органами влади, підприємствами, установами та 

організаціями Рівненщини. Агенція  забезпечує супровід 

інвесторів на всіх етапах підготовки та реалізації їх проектів, тісно 

співпрацює з міжнародними, загальнонаціональними та 

регіональними партнерами для надання інвесторам ключової 

інформації, необхідної для прийняття рішень. 

“ІнвестІнРівне” на постійній основі залучається у якості виконавця 

заходів обласних програм розвитку інвестиційної діяльності, 

розвитку малого і середнього підприємництва, інших місцевих 
програм. 

 

 


