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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, у вересні розпочато заняття за 

програмою спеціалізованого курсу «Ділова німецька мова» для 

державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування.  

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 ІІІ кварталі 2017 року на базі Рівненського обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій підвищило кваліфікацію 

189 державних службовців та 29 посадових осіб місцевого 

самоврядування, до програм підвищення кваліфікації яких, 

включалися питання щодо запобігання та протидії корупції.  
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Загалом, з початку року з вищезазначених питань кваліфікацію 

підвищили 638 державних службовці та 104 посадові особи 
місцевого самоврядування.  

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 липня – вересня 2017 року проведено низку заходів, 

метою яких є формування толерантності у міжнаціональних 

відносинах, зокрема: 

–  18-20 серпня на Рівненщині проходили Дні індійської 

культури за безпосередньої участі Надзвичайного і 

Повноважного Посла Індії в Україні п. Маноджа Кумара Бхарті. 

В рамках заходу відбувся концерт індійського танцю, 

проводилися майстер-класи з йоги, виставка індійського 

мистецтва, а також трьохденний показ сучасних індійських 
фільмів; 

- 09-10 вересня на Кореччині проведено Дні польської культури, 

в рамках яких пізнавальні, розважальні та спортивні заходи. 

Відбулися фольклорні виступи музичних українських та 

польських гуртів, дегустація національних польських страв; 

- 25 вересня у Рівненському обласному краєзнавчому музеї 

відбулися Дні білоруського кіно, які проходять в рамках 

міжнародного кінофестивалю «Місто Мрій»; 

- 29-30 вересня відбудуться ХVІII Дні польської культури на 

Рівненщині. В рамках заходу заплановано проведення вечору 

польської поезії, концерт рівненських та польських творчих 

колективів. 

Дубенською районною бібліотекою налагоджено зв’язки з 

Товариством чеської культури, у рамках яких було зібрано 
низку інформаційних матеріалів та публікацій щодо життя і 

побуту чехів на Дубенщині. 

РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Стаття 470 Забезпечувати поширення інформації з питань 

імплементації Угоди про асоціацію шляхом 

На сайті Рівненської облдержадміністрації у рубриці 

«Євроінтеграція. Україна – НАТО» запроваджено тематичні 
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запровадження, ведення та систематичного 

оновлення відповідних розділів на офіційних сайтах 
обласної та районних держадміністрацій 

розділи «Співпраця з країнами-членами Європейського Союзу» 

і «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. 

Також тематичні повідомлення оперативно розміщуються у 

рубриці «Новини» на головній сторінці офіційного веб-сайту 

облдержадміністрації та на офіційній сторінці у соціальній 

мережі Facebook.  

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 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 Рівненщина залишається єдиною областю в Україні, яка надає 
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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 

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 відбулося відкриття центру у смт. Володимирець.  
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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). 

27 – 28 вересня у Рівному проходитиме восьме засідання Ради 

туристичних міст і регіонів та четверте засідання Наукової ради 

з туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України. 

Під час заходу буде обговорено перспективи розвитку 

активного, мисливського та екологічного туризму в Україні на 

прикладі міжнародної практики. Серед учасників заходу: 

члени відповідних рад областей, заступник Міністра 

економічного розвитку і торгівлі Михайло Татарчук, радник 

Першого Віце-прем’єр-міністра Іван Ліптуга, в.о. директора 

департаменту туризму та курортів Мінекономіки Віталіна 

Мартиновська. 
Під час заходу регіони представлять свій туристичний 

потенціал. Зокрема, фахівці туристичної сфери Рівненщини 

розкажуть про впровадження в області іноземного досвіду з 

розвитку «Зелених шляхів» (Green Ways), розвиток 

мисливського туризму та на природно-заповідних територіях. 

Крім того, мова йтиме про реалізацію проектів міжнародної 

технічної допомоги як інструменту розвитку об’єктів культурної 

спадщини. 

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 

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 
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виробників та ресурсного потенціалу територій 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 держав-членів ЄС, сприяння молоді в 

отриманні знань, навичок та професійних умінь 

Цьогоріч викладачами Національного університету “Острозька 

академія” було підготовлено та подано проектну заявку на 

участь у конкурсі в рамках Програми імені Жана Моне. Проект 

було відібрано на дофінансування. 

Проект “European Values and Identity Studies” передбачає 

підготовку і впровадження в навчальний проект освітнього 

модулю, що складатиметься із трьох навчальних курсів з 

проблем європеїстики. Крім того, в рамках проекту буде 

проведено наукові конференції з питань європейської 

ідентичності, круглі столи із участю науковців з Греції, Литви та 

Польщі, видання наукових посібників та підготовку масового 

відкритого онлайн-курсу. 
Навчальні курси, що читатимуться в рамках реалізації даного 

проекту, орієнтовані на студенів різних спеціальностей — 

“Культурології”, “Журналістики”, “Політології”, “Міжнародних 

відносин”. Вони мають переважно міждисциплінарний характер 

і мають на меті усебічно представити слухачам основні аспекти 

формування та функціонування системи європейських 

цінностей. Особлива увага буде звернута також на проблему 

європейської ідентичності, процес її формування в історичній 

перспективі та на сучасному етапі. 

10 вересня 2017 року в Національному університеті водного 



 

7 

 

господарства та природокористування побував кандидат наук у 

сфері культурної географії (наукова робота на тему “Географія 
оперного мистецтва”), викладач та французький органіст 

Фредерік Ламансья. 

Фредерік Ламансья читає лекції на факультетах Туризму, 

Гуманітарних Наук і Права в декількох вищих навчальних 

закладах  Ліона, серед яких університет Ліон 2 ім. Люм’єр, а 

також Бізнес-школа.  Також він є викладачем і координатором 

спільної франко-української магістерської програми “Туризм, 

культурна спадщина, дозвілля” (Харківський національний 

економічний університет ім. Семена Кузнеця та Університет 

Ліон 2 ім. Люм’єр). В рамках вищезазначеної програми 

Фредерик Ламансья працює зі студентами над тематиками 

культурної матеріальної та нематеріальної спадщини. 

Під час зустрічі за круглим столом НУВГП  з французьким 

гостем були розглянуті питання співпраці із університетом Ліон 

2 ім. Люм’єр, зокрема,  в науковому та педагогічному напрямах, 
а також питання стажування викладачів та організації обмінних 

програм  студентами. 

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» 
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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 відбудеться 

базовий тренінг «Молодіжний працівник» для фахівців, що 

працюють з молоддю. Програма базується на принципах 

неформальної освіти, що робить її доступною для широкого 
кола представників суміжних галузей. Щоб пройти навчання за 

Програмою, не потрібно мати спеціальну освіту, рекомендаційні 

листи від керівництва, бути представником певних організацій 

тощо. Єдина умова до участі: досвід та бажання працювати з 

молоддю. Крім того 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.  
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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. За ІІІ квартал 2017 року департаментом з питань 

будівництва та архітектури  було визначено державні інтереси 

для їх урахування під час розроблення  генеральних планів  для 

29 населених пунктів Рівненської області. 

При розробці генеральних планів історичних населених місць, а 

їх 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,  У ІІІ кварталі п.р. спортсмени області гідно виступали на 
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шляхом проведення міжнародних фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів  

міжнародних спортивних аренах. Зокрема, на ХХІІІ літніх 

Дефлімпійських іграх, що відбулись 18-30.07.2017 у м. Самсун 
(Туреччина) рівненські спортсмени Шепелюк Катерина 

виборола дві золоті та бронзову нагороду у змаганнях з дзюдо, 

Фролов Сергій - срібну медаль з футболу, за що були відзначені 

державними нагородами України. 

Гідно виступили рівняни на чемпіонаті Європи з дзюдо серед 

спортсменів з вадами зору, що відбувся 01-07.08.2017 у  

м. Уолсолл (Великобританія): Галінська Юлія, Хорава Давид, 

Косінов Олександр, Логацька Людмила, Котенко Сергій, 

Назаренко Олександр, Шаблій Олександр, Косінов Олександр, 

Помінов Олександр. 

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед молоді до 23 

років, що відбувся 13-16.07.2017 в м. Бидгощ (Польща), 

Климюк Катерина виборола третє місце в естафетному бігу 4 х 

400 м серед жінок. Полюк Ольга виборола друге місце за 

підсумками десяти етапів кубку Європи з фрістайлу 2017 року. 
Романчук Михайло виборов «срібло» чемпіонату світу з 

плавання, що відбувся 14-30.07.2017. в м.Будапешт (Угорщина). 

З 04 до 07 вересня 2017 року в м. Афіни (Греція) відбувся 

чемпіонат світу з боротьби греко-римської серед кадетів. 

Рівненщина на даних змаганнях була представлена 4 

спортсменами троє з яких вибороли світове «золото» це 

Владислав Кузько, Дмитро Мірошник, Владислав Кравченко. 

Традиційно з провідними спортсменами та їх тренерами 

відбуваються зустрічі з головою Рівненської 

облдержадміністрації та головою Рівненської обласної ради з 

врученням їм сертифікатів про грошові винагороди. 

В обласному центрі на стадіоні технічних видів спорту 

Мототрек проводяться спідвейні перегони, до участі в яких 

запрошуються провідні європейські спортсмени-спідвеїсти.  
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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 

З початку року Рівненщину відвідали делегації: 

- від Португальської Республіки – з метою обговорення 

діяльності ТОВ “Фапомед Україна” (січень п.р.); 

- від Великої Британії – з метою обговорення питань щодо 

економічної та політичної ситуації в Рівненській області (січень 

п.р.); 

- від Республіки Польща – з метою підписання Угоди про 

співпрацю між Товариством Міжкультурної Співпраці "Гілка 

Оливи" та Рівненським обласним центром зайнятості (лютий 

п.р.), обговорення можливості співпраці між аеропортами 
Рівного та Любліна (березень п.р.), розширення співпраці 

Рівненської області та Вармінсько-Мазурського воєводства у 

сфері охорони навколишнього природного середовища (липень 

п.р.); 

- від Представництва ЄС в Україні – з метою обговорення 

питання щодо реалізації в області проекту технічної допомоги 

Європейського Союзу “Центр надання адміністративних послуг 

як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади” 

(березень п.р.); 

- від Федеративної Республіки Німеччина – з метою 

обговорення обговорено питання налагодження співпраці 

Базальт-АГ та ТОВ “Вирівський кар’єр” (березень п.р.); 

- від Королівства Швеція – з метою обговорення питань 

діяльності ТзОВ “Українські лісопильні” (березень п.р.); 
- від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні – з 

метою обговорення питання міжрелігійних стосунків в області, 

дана об’єктивна оцінка релігійної ситуації не на користь жодної 

з сторін (квітень п.р.); 

- від Чеської Республіки – з метою обговорення стану та 
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перспектив українсько-чеського співробітництва (квітень п.р.); 

- від Швейцарії – з метою представлення та обговорення 
інвестиційний план модернізації деревообробного підприємства 

ТОВ “Свиспан Лімітед” у м. Костопіль (квітень п.р.); 

- від Французької Республіки – з метою обговорення питань 

діяльності ПрАТ "Консюмерс-Скло-Зоря" (травень п.р.); 

- від Республіки Австрія – з метою обговорення питань 

можливості вирощування голонасінні гарбузи на території 

Дубровицького району (травень п.р.); 

- від Індії – з метою обговорення соціально-економічної 

ситуації на Рівненщині, а також можливості налагодження 

співпраці у різних сферах з Індією, зокрема в 

сільськогосподарській, культурній, освітній і туристичній 

(травень п.р.), 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.). 

11 травня на Рівненщині відбулися урочистості з нагоди 

ухвалення рішення Ради Міністрів ЄС щодо скасування візових 

вимог для громадян України. 

20 травня 2017 року в Рівному відбулися заходи з нагоди Дня 

Європи в Україні. Заходи на майдані Незалежності, зокрема, 

включали європейський парад, запуск кульок у небо, майстер-

класи, фотовиставку, дегустації, виступи творчих колективів, 

квест, естафети, розваги для дітей та багато іншого. 

Відбулися візити представників області: 

- до Республіки Польща – з метою налагодження більш тісної 
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співпраці з Мазовецьким воєводством на регіональному рівні 

(лютий 2017 року), участі у Міжнародному фестивалі 
телерадіопрограм “Калинові мости”, який щорічно проходить у 

Вармінсько-Мазурському воєводстві Республіки Польща 

(початок червня 2017 року); 

- до Італійської Республіки – з метою участі у роботі комітету 

поточних справ Конгресу місцевих і регіональних влад Ради 

Європи (березень  

2017 року); 

- до Французької Республіки – з метою участі в роботі 32-ї 

сесії Конгресу місцевих і регіональних Влад Ради Європи 

(березень 2017 року). 

У листопаді заплановано проведення десятиденного 

навчального візиту делегації Рівненської області до Вармінсько-

Мазурського воєводства Республіки Польща. До складу 

делегації увійдуть фахівці у сфері охорони навколишнього 

середовища. 

Стаття 446-

448 

Забезпечення участі у виконанні програм 

прикордонного співробітництва Європейського 

інструменту сусідства на 2014-2020 роки 

З метою розвитку транскордонного співробітництва, в тому 

числі в рамках проектів та програм ЄС, Рівненська область 

прийнята до Програми добросусідства "Польща – Білорусь – 

Україна", в якості додаткового регіону, та Програми 

територіального співробітництва країн Східного партнерства 

"Україна – Білорусь", у якості основного регіону. Програмами 

визначено загальні цілі та пріоритети міжрегіональної співпраці 

регіонів, можливості та загрози, які мають на меті всебічний 

розвиток прикордонних територій, шляхом дієвого партнерства 
між органами влади і громадськими організаціями. 

У лютому 2017 року у м. Чернігів відбулося засідання 

Спільного керуючого комітету Програми територіального 

співробітництва "Україна-Білорусь", участь у якому взяв 

представник Рівненської облдержадміністрації. У ході засідання 
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було погоджено основний та резервний списки проектів, що 

фінансуватимуться за рахунок коштів Програми. Зокрема, до 
основного списку увійшли два проекти, основними аплікатами в 

яких є установи з Рівненської області, та один проект, який 

реалізовуватиметься у партнерстві з рівненським вищим 

навчальним закладом. Відповідно до правил Програми 

основний та резервний списки проектів, погоджені Спільним 

керуючим комітетом Програми, будуть також затверджені 

Європейською Комісією. Після урочистого підписання 

грантових контрактів з реципієнтами, яке має відбутися 

найближчим часом, розпочнеться реалізація проектів, зокрема 

на території Рівненської області. 

У березні та травні відбулися засідання Комітетів по відбору 

проектів у рамках Програми прикордонного співробітництва 

Європейського інструменту сусідства «Польща – Білорусь – 

Україна» 2014 – 2020, у ході яких визначено перелік 

концептуальних записок, що будуть допущені до другого туру 
конкурсного відбору. Загалом до другого туру конкурсу за 

чотирма тематичними цілями відібрано 9 концептуальних 

записок, аплікатами/партнерами за якими є організації та 

установи з Рівненщини.  

Наприкінці серпня ц.р. Спільний Технічний Секретаріат 

завершив адміністративну оцінку та оцінку прийнятності 

повних форм  грантових заявок, що були подані в рамках 

тематичної цілі Спадщина  у першому конкурсі заявок. На 

даний момент заявки, що відповідають вимогам Програми, 

оцінюються відповідно до встановлених критеріїв якості. Якісна 

оцінка буде завершена у другій половині вересня. Остаточне 

рішення щодо фінансування проектів буде прийнято під час 

зустрічі Спільного Моніторингового Комітету, яка відбудеться 

17 жовтня 2017 року у Мінську (Білорусь). 
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Станом на вересень 2017 року в Рівненській  області 

реалізуються наступні проекти 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», «Розбудова 

сільськогосподарської діяльності Маневицького району 

Волинської області та Володимирецького району Рівненської 

області за рахунок підтримки регіональних програм покращення 

ґрунтів і просвітницької діяльності серед населення (пілотний 

проект)» (програма «Підтримка політики  регіонального 

розвитку України» та «Підтримка громадянського суспільства у 

країнах-сусідах ЄС»), «Центр надання адміністративних послуг 

як інноваційний 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 
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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. 

 
 


