
 

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 квітня-червня 2017 року проведено низку заходів, 

метою яких є формування толерантності у міжнаціональних 
відносинах, зокрема: 

–  засідання круглого столу до Міжнародного дня ромів, в 

рамках реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини на період до 

2020 року, з метою обговорення проблемних питань 

ромської національної меншини м. Дубно та координації 
спільної роботи міської влади, органів державної виконавчої 

влади та громадськості міста по комплексному підходу у 

вирішенні питань соціалізації ромського населення 
(12.04.2017); 

–  зустріч Дубенського міського голови В. Антонюка з 

військовим аташе Посольства Чеської Республіки у Києві 

Петером Шімаком. У зустрічі взяли участь представники 
Дубенського чеського товариства «Стромовка», начальник 

управління освіти міської ради В.Нетреба (28.04.2017); 

– заходи з нагоди відзначення Дня Конституції Республіки 
Польща (03.05.2017, організатор – Товариство польської 

культури на Рівненщині ім. В.С. Реймонта, за фінансової 



 

підтримки Генерального Консульства Республіки Польща в 
Луцьку); 

– захід з нагоди Дня Конституції Республіки Польща – 

«Дубно і його міста-побратими». Команди представників 
вищих та загальноосвітніх навчальних закладів міста у 

вигляді презентацій представили кожне місто-побратим: 

педагогічний коледж РДГУ – Белоградчик (Болгарія), вищий 
комунальний навчальний заклад «Дубенський медичний 

коледж» Рівненської обласної ради – Гіжицько (Польща), 

вище художнє професійно-технічне училище – Соколув-

Подляскі (Польща), коледж культури та мистецтв РДГУ – 
Унічев (Чехія) (04.05.2017, Дубенський міський будинок 

дітей та молоді); 

– мітинг-реквієм присвячений вшануванню пам’яті 
розстріляних євреїв у роки ВВв (07.05.2017, організатор – 

Рівненська міська громадська організація «Рівненська 

єврейська громада»); 
–  святкові заходи з нагоди 25-річчя повернення храму 

римо-католицькій парафії Св. Йоана Непомука в м. Дубно та 

150-річчя Євхаристійного дива (20.05.2017, організатор – 

Товариство польської культури Дубенщини); 
– заходи з нагоди відзначення Дня Незалежності Грузії 

(26.05.2017, організатор – громадська організація «Центр 

україно-грузинської дружби»); 
 – заходи з нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту 

дітей для вихованців КЗ «Великомежиріцька спеціальна 

ЗОШ-інтернат I-II ступенів» Рівненської обласної ради  
(04.06.2017, організатор – Товариство польської культури 

Здолбунівщини, за фінансової підтримки Генерального 

Консульства Республіки Польща в Луцьку). 

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. У червні проведені чотири зустрічі з активістами  
з Рівненського, Березнівського, Гощанського, Корецького та 

Костопільського районів області щодо реалізації проекту 

«Медове коло». 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 створена експертна комісія з 
проведення маркування та знакування туристичних 

маршрутів області. У 2017 році промаркований маршрут, 

яким у червні пройшов ІІ веломарафон «Поліська Січ», що 
зібрав понад 400 учасників зі всієї України та з-за кордону. 

Набуває популярності і веломаршрут «100 миль 

Дермансько-Острозьким національним парком», який теж 

відбувся вдруге за участю 200 учасників. 
12 червня відбулося засідання обласної туристичної ради 

при облдержадміністрації, на якому розглянуті питання 

щодо включення області в мережу культурних шляхів Ради 
Європи, туристичної інформації про область, в тому числі 

послуги сільського туризму,  презентований туристичний 

сайт області. 
Розпочато створення мережі туристичних інформаційних 

офісів. У квітні відкритий туристичний офіс у м. Острог,  

7 липня відбудеться відкриття центру у смт. Володимирець.  

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). 

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.  

Впродовж 2 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 Березнівському 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. 
19 квітня в обласному краєзнавчому музеї  відбулись  

V музейні читання пам’яті Героя України Бориса 

Возницького за темою «Збереження, вивчення та 
використання пам’яток історико-культурної спадщини 

Рівненщини». 

20 квітня вручено обласну премію імені І.Свєшнікова за 
внесок у розвиток охорони культурної спадщини. Лауреатом 

премії стала директор Млинівського районного краєзнавчого 

музею Катерина Тимощук. 

25 квітня в обласній  універсальній  науковій бібліотеці 



 

підведені підсумки та нагороджені переможці обласного 
конкурсу «Краща книга Рівненщини» 2017 року   та 

презентовано віртуальну виставку на сайті бібліотеки  «Події 

Української революції 1917–1921 рр. на Рівненщині». 
У обласному управлінні культури і туризму 

облдержадміністрації відбулось засідання комісії ІІІ рівня з 

атестації педагогічних працівників початкових мистецьких 
навчальних закладів сфери культури. 

27 квітня  в обласній бібліотеці для дітей відбувся обласний 

тур Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія - 2017». 

12 травня   в обласному краєзнавчому музеї відбулась 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Микола 

Костомаров, його епоха: текст і контексти» (до 200-річчя від 

дня народження). 
13-14 травня в смт Клевань  відбувся ХІІ Всеукраїнський 

фестиваль духової музики «Дзвенить оркестрів мідь!» за 

участю кращих оркестрів  Рівненщини, Хмельниччини, 
Волині, Львівської  та  Тернопільської областей.  

22 травня у  культурно-археологічному  центрі 

«Пересопниця» відбулось обласне  свято української 

писемності і Першокниги «Пересопницьке Євангеліє»,  
приурочене  156 річниці перепоховання Кобзаря та Дню 

слов’янської писемності і культури. У Сарненському 

районному будинку культури підведені підсумки і  
нагороджені  переможці обласного огляду-конкурсу серед 

учнів і вчителів шкіл естетичного виховання.  

22-28  травня в обласному краєзнавчому музеї відбувся  
Музейний марафон приурочений Міжнародному Дню 

Музеїв. У рамках марафону можна було відвідати: 

презентацією VI книги серії «Реабілітовані історією. 

Рівненська область»; нічну екскурсію «Експонати у промені 
ліхтарика» та переглянути експозиції музею безкоштовно у 



 

«День родинного відвідування»; екскурсію-лекцію 
«Музично-обрядова культура «Рівненського Полісся»; 

круглий стіл «Природно-заповідний фонд Рівненської 

області: стан та проблеми розвитку»; виставку «Стара 
В’язнична» - з проекту «Виставка однієї вулиці» (до історії 

вул. Пушкіна в Рівному); виставку «Обдароване дитинство» 

(до Міжнародного Дня захисту дітей); фотовиставку  
«В об’єктиві - «Музейні гостини» (фотолітопис музейного 

свята); презентацію ілюстрованого каталогу «Дерев’яні 

церкви Рівненської області: архітектурна спадщина»; 

майстер-класи народних майстрів. 
Марафон завершився фольклорно-етнографічним святом 

«Музейні гостини». У рамках свята відбулась виставка-

продаж виробів 148 майстрів декоративно-ужиткового 
мистецтва Рівненщини, міст Запоріжжя, Луцька, Житомира, 

Тернополя, Новоград-Волинського, Славути; обласна 

виставка-ярмарок робітничих професій; виставка творчої 
майстерні «Оберіг» (м. Бахмут Донецької області) та 

концертна програма «Крила надії».  Були організовані: 

кобзарсько-лірницька галявина; книжкова галявина; дитяча 

локація з аніматорами; забави для дітей організовані 
козаками з табору «Гайдамаки». Діти писали  листи та 

робили малюнки, які будуть відправлені військовим у зону 

АТО. 
4 червня в с. Сварицевичі Дубровицького району відбувся 

обласний фестиваль народного мистецтва «Водіння Куста». 

 21 червня в обласній бібліотеці для юнацтва відбулася  
майстерня подорожей «Цікаво про Європу» в рамках роботи 

бібліотечного «SUMMER CAMP» за участі представника 

туристичної агенції «Делюкс Тур» Шумлянської Р. 

 
 



 

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 потенціал Рівненщини українською та 

англійською мовами, який активно поширюється під час 
заходів міжнародного характеру, що проходять в Україні та 

за кордоном. З початку року проведено 8 презентацій, що 

проводилися в рамках офіційних зустрічей з представниками 

акредитованих в Україні дипломатичних установ іноземних 
держав.  

 
 


