
 

Додаток  

до листа облдержадміністрації   

від ____________ № _______________  

 

Стан виконання плану 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, на 2014 – 2017 роки 
 
 

Положення 

Угоди 
Зміст заходів Стан виконання 

РОЗДІЛ III. Юстиція, свобода та безпека 

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 січня-березня 2017 року проведено низку заходів, 

метою яких є формування толерантності у міжнаціональних 

відносинах, зокрема: 

– меморіальні заходи з нагоди відзначення Міжнародного 

дня пам’яті жертв Голокосту (27 січня); 

– благодійна акція зі збору речей для учасників 

антитерористичної операції (27 січня, Організатор – 

громадська організація «Центр україно-грузинської дружби 

«САКАРТВЕЛО»); 

– презентація книги Чеслава Хитрого «Чеські могили в 

Рівному і поблизу нього», члена Національної спілки 

краєзнавців та Національної спілки журналістів України. У 

книзі є описи та фотографії чеських могил цвинтаря на вул. 

Дубенській у Рівному, чеських кладовищ сіл Дібрівка, 

Мартинівка, Глинська, Великого Шпакова, Михайлівки, а 

також Здолбунова та Квасилова. Серед могил – поховання 

відомих чехів і членів їхніх родин. Всього вміщено дані про 

135 поховань із зазначенням прізвищ та імен (09 лютого, КЗ 

«Рівненська обласна бібліотека для молоді» РОР); 

– урочисте відзначення Міжнародного дня рідної мови  



 

(21 лютого, Рівненський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти);  

– флеш-моб «Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти 

людина» з нагоди відзначення Міжнародного дня рідної 

мови. Упродовж дня флеш-моб пройшов у всіх 

загальноосвітніх навчальних закладах міста і фінішував у 

Дубенській центральній районній бібліотеці. Крім того, до 

фондів Дубенської центральної районної бібліотеки та 

Дубенської центральної міської бібліотеки передано книги 

на польській мові, надані громадою міста-побратима 

Гіжицько (Польща) (21 лютого). 

РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Глава 10. Політика у сфері промисловості та підприємництва 

Статті 379, 

419, 420 

Сприяння створенню та розширенню 

інфраструктури для розвитку малого та середнього 

бізнесу (бізнес-інкубатори, технопарки, фонди 

підтримки підприємництва) в області, 

забезпечення участі України у програмах ЄС 

стосовно розвитку малого та середнього 

підприємництва 

Інфраструктура підтримки підприємництва Рівненської 

області включає 179 установ та організацій, зокрема,  

11 бізнес-центрів, 3 бізнес-інкубатори, 4 лізингові центри,  

144 небанківські фінансово-кредитні установи (у т.ч. 26 – 

кредитні спілки), 1 фонд підтримки підприємництва,  

3 інвестиційні фонди і компанії, 1 інноваційна компанія,  

11 інформаційно-консультативних установ та 1 технопарк. 

Крім того, в регіоні діють 3 кластери та 50 громадських 

об’єднань підприємців. 

З метою надання підтримки розвитку малого та середнього 

бізнесу в області реалізується Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва у Рівненській області на 2015 - 

2017 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 

14.07.2015 № 367, рішення обласної ради від 11.09.2015  

№ 1547).  

16 березня оголошено проведення попереднього 

конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку на 2018 рік, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 



 

регіонального розвитку в Рівненській області. Серед 

технічних завдань для інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку: створення нових 

високотехнологічних виробництв та інноваційних 

підприємств; стимулювання розвитку малого та середнього 

бізнесу. 

Рівненською обласною державною адміністрацією спільно з 

Волинською та Львівською обласними державними 

адміністраціями, виконавчим комітетом Луцької міської 

ради та Центром політико-правових реформ впродовж 2016 

та 2017 років реалізуватиметься проект “Центр надання 

адміністративних послуг як інноваційний інструмент 

взаємодії влади та громади” у рамках Програми 

Європейського Союзу “Річна програма дій 2014 року 

“Органи місцевої влади: Посилення внеску органів місцевої 

влади в процеси врядування та розвитку”. Серед основних 

завдань проекту є: 

вдосконалення матеріально-технічної бази центрів надання 

адміністративних послуг (далі - ЦНАП) у містах Дубно, 

Кузнецовськ та Рівне, включаючи проведення необхідних 

ремонтно-будівельних робіт та встановлення сучасного 

технологічного обладнання; 

налагодження у ЦНАПах районних державних адміністрацій  

та виконавчих комітетів рад міст обласного значення 

Рівненщини уніфікованої системи електронного 

документообігу; 

створення Регіонального порталу адміністративних послуг. 

На сайті облдержадміністрації розміщено інформаційні 

матеріали щодо інтернаціоналізації бізнесу та виходу на 

ринки Європейського Союзу, переваг створення зони вільної 

торгівлі між Україною та ЄС, змін у митних режимах, тощо.  

Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій 



 

Статті 403, 

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 

Рівненщина залишається єдиною областю в Україні, яка надає 

підтримку власникам сільських садиб у вигляді цільового 

кредитування. У 2017 році буде продовжено практику 

кредитування сільських садиб. Здійснюється систематична 

інформаційно-роз’яснювальна робота серед діючих та 

потенційних власників садиб, голів сільських та селищних 

рад. Вживаються заходи з реалізації перспективних проектів 

спрямованих на розвиток сільських територій. Так, 2 лютого 

2017 року відбулося засідання обласної туристичної ради під 

час якого обговорювалися перспективи реалізації проекту 

«Медове коло», що охоплює близько 30 населених пунктів 

області з Рівненського, Березнівського, Гощанського, 

Корецького та Костопільського районів. Він має на меті 

активізацію місцевих громад через ефективне використання 

можливостей активного, еко-, агротуризму та включення 

туристичних продуктів дестинацій до міжнародної мережі 

Greenways.  

З метою активізації розвитку сільського, екологічного та 

активного туризму в області на 2017 рік заплановані заходи з 

маркування та закування туристичних маршрутів, підтримка 

іміджевих туристичних заходів таких як веломарафони 

«Поліська січ» та «100 миль Дермансько-Острозьким 

національним парком». 

Для сприяння просуванню туристичного продукту 

Рівненщини на міжнародний ринок потенціал області буде 

представлений під час міжнародної туристичної виставки 

«Україна – подорожі та туризм/UITT-2017», яка відбудеться у 

березні 2017 року.             

Глава 24. Культура 

Стаття 439 Включення заходів з охорони культурної 

спадщини до плану заходів на регіональному та 

місцевому рівні і стратегії сталого розвитку в 

На державному обліку в області перебуває 243 пам’ятки 

архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва 

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



 

інтересах швидкого реагування на різноманітні 

загрози для об‘єктів культурної спадщини з метою 

їх збереження 

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 1 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 

Радивилівському 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 середовища і об’єктів 

культурної спадщини облдержадміністрація здійснює 

координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади 

щодо розроблення містобудівної документації на 

відповідному рівні. При розробці та затвердженні 

містобудівної документації враховуються планувальні 

обмеження з урахуванням зон об’єктів культурної спадщини. 

Стаття 440 Імплементація Конвенції про охорону і заохочення 

розмаїття форм культурного самовираження 2005 

року 

Впродовж звітного періоду в області реалізовано комплекс 

заходів для реалізації державної політики в галузі культури і 

мистецтва. 

7-19 січня у храмах міста Рівного відбувся  ХІІІ обласний 

фестиваль пісенно – музичного мистецтва «Різдвяні 

піснеспіви». 

17 січня з  метою популяризації творчого доробку майстрів 

народного мистецтва села Рачин Дубенського району у 

обласному краєзнавчому музеї відбулась  презентація 

обласної  мистецької  акції  «Мистецтво одного села». В  



 

експозиції   виставки   було    представлено роботи  30  

сільських майстрів народного мистецтва з  художньої 

вишивки, сучасної кераміки, художньої обробки дерева, 

ковальства, бісероплетіння, паперового плетіння  під лозу та 

інші.  

19 січня  на території культурно-археологічного центру 

«Пересопниця» відбувся Сло’вянський фестиваль «Коляда». 

18 січня - 18 лютого в обласній філармонії проходив  

Міжнародний фестиваль «Органний собор 2017». 

10 лютого  - підведені підсумки обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» в номінаціях: «Образотворче 

мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво». Кращі 

10 робіт надіслані до м. Києва для участі у заключному турі 

Всеукраїнського конкурсу. Нагородження переможців 

обласного туру  відбулося 10 березня в обласній 

універсальній науковій бібліотеці. 

З 5 по 10 березня  відбулося ряд  культурно-мистецьких 

заходів до Шевченківських днів: 

обласний тур Всеукраїнського конкурсу читців-аматорів 

«Кобзарева струна не вмирає»; 

обласні урочистості в обласному академічному українському 

музично-драматичному театрі; 

передача Шевченківської естафети «Дорогами поета на 

Рівненщині» від Радивилівського району до Дубенського 

району (с. Пустоіванне Радивилівського району). 

19 березня  в залі камерної та органної музики відбулася  

прем'єра опери для  дітей за  народною казкою  «Лисичка, 

котик та півник», режисер Микола Орешко. 

21 березня о 19.00 год. в залі камерної та органної музики  

відбувся  авторський концерт композитора Алли Загайкевич 

(м. Київ) за участю артистів обласної філармонії. Диригент 



 

Богдан Івахів (м. Київ). 

31 березня у Рівненському академічному обласному театрі 

ляльок буде проведено VII Відкритий фестиваль дитячих 

лялькових колективів «Березневі сходинки». 

Глава 26. Співробітництво з питань громадянського суспільства 

Стаття 446 Активізація співпраці  з державами-членами ЄС 

щодо обміну інформацією про методи планування і 

реалізації державної політики регіонального 

розвитку 

З 2014 року розпочато також реалізацію проектів у рамках 

програм Представництва Європейського Союзу в Україні 

«Підтримка політики регіонального розвитку України» та 

«Підтримка громадянського суспільства у країнах-сусідах 

ЄС», серед яких: «Українська регіональна платформа 

громадських ініціатив», «Покращення системи підготовки 

кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону». 

В рамках розвитку співпраці між Рівненською областю та 

Вармінсько-Мазурським воєводством Республіки Польща   

досягнуто домовленостей щодо створення робочої експертної 

групи з опрацювання та підготовки спільних проектних 

пропозицій з метою участі у конкурсах в рамках програм, що 

фінансуються Європейським Союзом. На сьогоднішній день 

визначається склад експертної групи від Вармінсько-

Мазурського воєводства та узгоджується термін візиту 

експертів на Рівненщину. 

Статті 446, 

448 

Проведення презентацій економічного та 

інвестиційного потенціалу Рівненської області за 

кордоном, в інституціях Європейського Союзу 

(далі - ЄС) та країнах-членах ЄС, в дипломатичних 

представництвах та міжнародних організаціях, а 

також в Україні за участю представників 

акредитованих в Україні дипломатичних установ 

іноземних держав 

З метою популяризації інвестиційного потенціалу районів та 

міст області та активізації економічного співробітництва 

створений та функціонує спеціалізований сайт 

(www.investinrivne.org) та “Інвестиційна карта Рівненської 

області” (www.investmap.rv.ua).  

На зазначених веб-порталах розміщені та постійно 

оновлюються інформаційні та презентаційні матеріали про 

область, її райони та галузі господарського комплексу. 

Виготовлено відеоролик “Інвестиційний потенціал, або 7 

переваг інвестування в Рівненську область” (українською, 

англійською мовами). Розроблено інформаційні буклети 



 

українською та англійською мовами: “Інвестиційний 

потенціал Рівненської області”, “Інвестиційна пропозиція: 

Міжнародний аеропорт Рівне”, “Інвестиційна пропозиція: 

Індустріальні зони Рівненської області”, які містять загальну 

інформацію про регіон та каталог земельних ділянок 

(об’єктів), що можуть бути запропоновані потенційним 

інвесторам. 

Обласною державною адміністрацією спільно з Рівненською 

агенцією «ІнвестІнРівне» створено відеоролик про 

інвестиційний потенціалі Рівненщини українською та 

англійською мовами, який буде активно поширюватися під 

час заходів міжнародного характеру, що проходитимуть в 

Україні та за кордоном. 

 
 


