
Додаток 

до листа Кіровоградської обласної 

державної адміністрації  

від 14 вересня 2018 року № 01-21/110/0.4 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про 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 

у 2017 році 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Угоди Термін 

виконання 

 

Стан виконання 

1 2 3 4 

І квартал 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 4. Забезпечення 

здійснення заходів, 

пов’язаних із захистом прав 

національних меншин, у тому 

числі в рамках виконання 

Плану дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом 

візового режиму для України 

 

 

 

 

 

 

 

2014 –  

2017 роки 

З метою реалізації в області державної політики у сфері міжнаціональних відносин 

та забезпечення прав національних меншин в області діє Програма розвитку 

міжнаціональних відносин та підтримки діяльності національно-культурних 

товариств Кіровоградської області на 2016-2017 роки, яку затверджено рішенням 

обласної ради від 14 січня 2016 року №26.  

Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації від  

05 червня 2012 року №320-р "Про затвердження обласного плану заходів щодо 

формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у 

суспільстві", від 28 вересня 2012 року № 587-р "Про затвердження обласного плану 

заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в 

українське суспільство на період до 2020 року" затверджено заходи щодо протидії 

проявам ксенофобії, надання рівних прав та можливостей представникам різних 

національностей. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від  

12 листопада 2013 року № 546-р в області затверджено План заходів щодо реалізації 

Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 
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меншини на період до 2020 року. 

З метою вшанування пам'яті загиблих євреїв у часи Другої Світової війни   

27 січня 2017 року в обласному центрі на площі перед Великою хоральною 

синагогою проведено мітинг-реквієм до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 

за участі першого заступника голови обласної державної адміністрації  

Коваленка С.П., заступника Кіровоградського міського голови Дзюби Н.Є., 

начальника управління комунікацій з громадськістю Останнього В.М., представників 

єврейських громад міста та керівників організацій національних меншин області, 

науковців викладачів, учнів, студентів. Присутні вшанували пам'ять загиблих під час 

Голокосту проголошенням Молитви "Поминальний Кадиш" та хвилиною мовчання, 

запалено поминальну свічку і покладено квіти до пам’ятного знаку "Жертвам 

Голокосту". По завершенню мітингу у білій залі Великої хоральної синагоги 

відбулася презентація книги Василя Даценка "За те, що євреї…" за участі єврейської 

спільноти, керівників організацій національних меншин, науковців, учнів, студентів, 

громадськості та керівництва обласної державної адміністрації. 31 січня 2017 року 

книгу презентували в обласній універсальній науковій бібліотеці ім.Д.І.Чижевського.  

21 лютого 2017 року відбулося засідання робочої групи з питань координації дій 

щодо створення належних умов для захисту та інтеграції в українське суспільство 

ромської національної меншини Кіровоградської міської ради за участі 

представників Міжнародної благодійної організації "Ромський жіночий фонд 

"Чіріклі". У зустрічі взяли участь керівники та спеціалісти виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради: відділу сім’ї та молоді, управління освіти, відділу з 

питань внутрішньої політики, управління охорони здоров`я, міського центру 

соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, управлінь праці та соціального захисту 

населення виконавчих комітетів Подільської і Фортечної районних рад. Під час 

зустрічі обговорювалися питання інтеграції ромської національної меншини в 

українське суспільство, в тому числі: проблема освіти ромів, надання якісних 

медичних послуг та гуманітарної допомоги, питання реєстрації громадян, 

відновлення документів представників ромської національності. 

21 лютого 2017 року в Світловодському районному будинку культури проведено 
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Фестиваль національних культур. 

З метою формування толерантного світогляду та запобігання проявів ксенофобії 

правоохоронними органами спільно із закладами освіти і науки в області 

здійснюються попереджувально-профілактичні та просвітницькі заходи, спрямовані 

на попередження жорстокості, ксенофобських і расистських проявів: інформаційні та 

виховні години, міні-дискусії, лекції, проводяться батьківські збори. У шкільних 

кабінетах соціально-психологічної служби організовані та діють постійні виставки 

Інтернет-новинок з даних питань. 

Бібліотечними закладами області у звітному періоді проведені заходи, що  

спрямовані на формування толерантності, поваги до культури, історії, звичаїв та 

традицій різних національностей, запобігання проявам ксенофобії, расової та 

етнічної дискримінації, організовано виставки на відповідну тематику. В 

Олександрівському районному краєзнавчому музеї діє експозиція про польського 

письменника української школи М.Грабовського, розроблено відповідну тематичну 

екскурсію.  

У дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання проводяться книжкові виставки, 

виховні бесіди. Радою євроклубів Кіровоградщини проводяться акції, спрямовані на 

утвердження ідей взаємоповаги, недопустимості расизму.  

Протягом звітного періоду працівниками центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді проводились заходи, спрямовані на формування толерантності. 

2014 –  

2017 роки 

Місцеві засоби масової інформації забезпечують інформаційний супровід заходів 

національно-культурного спрямування за участі представників національних 

меншин. 

Друковані та електронні засоби масової інформації, а також інформаційні 

Інтернет-сайти поінформували про відкриття у січні 2017 року у м. Кропивницькому 

Центру розвитку національних культур "Єдина родина". 

31 січня 2017 року в ефірі Філії Національної телекомпанії України 

"Кіровоградська регіональна дирекція" транслювалася телепрограма "Тема дня" за 

участі голови Центру розвитку національних культур "Єдина родина". Під час 

програми йшлося про відкриття Центру розвитку національних культур "Єдина 
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родина" та роботи, що у ньому проводитиметься. 

07 лютого 2017 року в ефірі Філії Національної телекомпанії України 

"Кіровоградська регіональна дирекція" транслювалася теле- та радіопрограма 

"Радіомайдан" за участі начальника управління комунікацій з громадськістю ОДА, 

голови Центру розвитку національних культур "Єдина родина", голови об’єднання 

поляків "Полонія" ім. К.Шимановського в Кіровоградській області. Під час програми 

її учасники обговорили ситуацію щодо міжнаціональних відносин на 

Кіровоградщині, а також роботу, що проводитиметься у Центру розвитку 

національних культур "Єдина родина". 

27 січня 2017 року за ініціативи Благовіщенської РДА проведено засідання 

круглого столу "Діалог", на якому розглянуто питання "Расизм і ксенофобія в 

Україні, як подолати стереотипи?". 

Друковані та електронні засоби масової інформації, а також інформаційні 

Інтернет-сайти поінформували про проведення у м. Кропивницькому мітингу-

реквієму біля пам’ятного знаку "Євреям – жертвам нацизму" на території Великої 

хоральної синагоги, а також презентації книги місцевого краєзнавця В.Даценка "За 

те, що євреї…", у якій досліджуються питання Голокосту євреїв у період Другої 

Світової війни на території Кіровоградської області. Крім того повторна презентація 

книги "За те, що євреї" відбулася 31 січня 2017 року в обласній універсальній 

науковій бібліотеці імені Д.І.Чижевського. 

2. 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 

2015 -  

2017 роки 

З метою підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів 

місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції Центром перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 

облдержадміністрації забезпечено проведення 22 лютого 2017 року тематичного 

семінару  "Підвищення рівня знань іноземних мов - офіційних мов країн ЄС". 

 

 

  

 



        

 

5 

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 

 

3. Статті 18, 22. 

Підвищення рівня 

кваліфікації вищих посадових 

осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави 

або місцевого 

самоврядування, 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 

2014 –  

2017 роки 

    Відповідно до листа Європейської Академії Берліну від 10 березня 2017 року 

здійснюються організаційні заходи щодо участі представників облдержадміністрації 

у семінарі на тему "Протидія корупції", який проходитиме у рамках проекту 

німецько-української "Академії доброго урядування та підвищення компетентності в 

Європі AGREE" Європейської Академії Берліну з 25 червня по 08 липня 2017 року у 

м. Берліні Федеративної Республіки Німеччина. 

 

 На офіційному веб-сайті облдержадміністрації діє рубрика "Запобігання проявам 

корупції". У зазначеній рубриці розміщено нормативно-правові акти з 

антикорупційної тематики, зокрема Державну програму щодо реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)  

на 2015 – 2017 роки. 
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4. Стаття 19. 

Забезпечення сприяння 

етнокультурному розвитку 

національних меншин 

шляхом проведення 

культурно-мистецьких та 

культурно-просвітницьких 

заходів 

 

2014 –  

2017 роки 

За сприяння облдержадміністрації протягом I кварталу 2017 року релігійними 

громадами, громадськими об’єднаннями національних меншин області проведено 

ряд культурно-просвітницьких заходів. 

Зокрема, 19 січня 2017 року біля пам’ятного знака Хачкара  проведено обряд 

освячення води за вірменськими традиціями. Участь у заході взяли члени Спілки 

вірмен України у Кіровоградській області. 

06 лютого 2017 року за ініціативи Клубу україно-норвезького партнерства у 

Льотній академії НАУ протягом дня проведено заходи, присвячені 25-ій річниці 

встановлення дипломатичних відносин між Україною та Королівством Норвегія: 

флешмоби, фотопривітання, урочисте засідання клубу, мітинг.  

26 лютого 2017 року в Центрі розвитку національних культур "Єдина родина" 

проведено свято Масляної за участі представників національно-культурних 

товариств та  громадськості міста.  

29 березня 2017 року громадською організацією "Об'єднання болгар "Нашите 

хора" в обласному краєзнавчому музеї організовано проведення виставки, 

присвяченої російсько-турецькій визвольній війні 1877-1878 років у батальному 

живописі XIX-XX століття. 

5. Статті 379, 419, 420. 

Сприяння створенню та 

розширенню інфраструктури 

для розвитку малого та 

середнього бізнесу (бізнес-

інкубатори, технопарки, 

фонди підтримки 

підприємництва) в регіонах, 

забезпечення участі України у 

програмах ЄС стосовно 

розвитку малого та 

середнього підприємництва 

2014 –  

2017 роки 

У рамках виконання завдань, визначених регіональною програмою розвитку 

малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2016-2018 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 25 березня 2016 року №42, здійснюються 

заходи щодо сприяння розвитку регіональної інфраструктури підтримки бізнесу.  

Зокрема, на даний час в області функціонують 3 фонди підтримки 

підприємництва: регіональний фонд підтримки підприємництва в області, 

регіональний фонд підтримки підприємництва в Олександрійському районі, міський 

фонд підтримки підприємництва в м. Олександрії. 

Для забезпечення роботи інфраструктури підтримки підприємництва в місцевих 

бюджетах на 2017 рік виділені кошти у сумі 1823,7 тис. грн.  
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6. Статті 403, 404. 

Укладення договорів про 

двостороннє співробітництво з 

питань розвитку сільського 

зеленого туризму між 

областями України та 

відповідними 

адміністративно-

територіальними одиницями 

держав — членів ЄС, 

організація та проведення 

тренінгів для сільського 

населення, відповідних 

конференцій, засідань за 

круглим столом, семінарів із 

залученням експертів ЄС, 

організація навчальних 

поїздок до держав-членів ЄС 

2014 –  

2017 роки 

           На даний час в області функціонує 42 "зелені" садиби у 17 районах області та у 

містах Знам’янка і Олександрія, що надають найбільш якісні послуги і щороку 

задовольняють потреби у відпочинку для майже 8 тисяч туристів.  

З метою залучення сільського населення до діяльності у сфері сільського 

зеленого туризму на офіційному сайті департаменту агропромислового розвитку 

облдержадміністрації створено відповідний розділ, де розміщується інформація для 

осіб, які бажають займатися сільським зеленим туризмом, з питань організації та 

діяльності сільського зеленого туризму. Крім цього, на цьому ж сайті розміщені 

презентаційні матеріали навчально-практичного семінару: "Створення 

агрорекреаційних кластерів як дієвого механізму сталого розвитку сільських 

територій". 

 

7. Стаття 404. 

Вивчення європейського 

досвіду місцевого 

самоврядування, організація 

семінарів в Україні, 

навчальних поїздок до держав 

— членів ЄС тощо 

2014 – 2017 

роки 

В області організовано роботу по проведенню обласних тренінгів, конференцій, 

семінарів для сільського населення з питань розвитку сільських територій шляхом 

стимулювання кооперації на селі. 

8. Стаття 439. 

Включення заходів з охорони 

культурної спадщини до 

плану заходів на регіональ-

ному та місцевому рівні і 

2014 –  

2017 роки 

Заходи з охорони культурної спадщини включено до Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року за напрямком "Соціокультурний 

розвиток". 
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стратегії сталого розвитку в 

інтересах швидкого 

реагування на різноманітні 

загрози для об’єктів 

культурної спадщини з метою 

їх збереження 

 

 

9. Стаття 439. 

Визначення планувальних 

обмежень з урахуванням 

охоронних зон об’єктів 

культурної спадщини та 

вимог містобудівної 

документації на 

регіональному та місцевому 

рівні 

2014 –  

2017 роки 

У рамках виконання заходів з охорони культурної спадщини продовжуються 

роботи з виготовлення історико-архітектурних опорних планів з визначенням 

історичних ареалів населених пунктів у містах Кропивницький та Бобринець. 

10. Стаття 440. 

Імплементація Конвенції про 

охорону і заохочення розмаїття 

форм культурного 

самовираження 2005 року 

 

2014 –  

2017 роки 

При обласній державній адміністрації функціонує Рада представників 

національно-культурних товариств. До її складу входять представники 

азербайджанської, білоруської, болгарської, вірменської, єврейської, молдовської, 

німецької, польської, ромської, російської, татарської національних спільнот. 

26 січня 2017 року у м. Кропивницькому, за адресою: вул. Архітектора Паученка, 

53/64, запрацював обласний Центр розвитку національних культур "Єдина родина" 

(далі – Центр). В урочистому відкритті Центру взяли участь перший заступник 

голови облдержадміністрації Коваленко С.П., заступник Кіровоградського міського 

голови Дзюба Н.Є., представники національно-культурних товариств, громадськість 

міста. 

В області функціонують центри культури національних меншин: 

Кіровоградський обласний благодійний общинний єврейський Центр "Хесед 

Шломо", який здійснює соціальну допомогу членам єврейської громади та 

задовольняє їх культурно-дозвіллєві потреби; обласний німецький культурний центр 

"Розвиток"; Центр польської культури, який здійснює організацію 
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взаємокультурного обміну з представниками Нижньосілезького воєводства 

(Республіка Польща); з метою популяризації болгарської культури та мови в  

смт Вільшанка діє Центр українсько-болгарської дружби.  

Управлінням комунікацій з громадськістю протягом звітного періоду  

проводились зустрічі з представниками національно-культурних товариств області з 

метою сприяння у діяльності  національних меншин, утвердження громадянського 

миру в області та міжнаціональної злагоди.  

З метою задоволення інформаційних потреб національних меншин України 

українською мовою транслюється 99% власного продукту місцевих теле - радіо 

об’єднань, російською мовою транслюється 1% власного продукту місцевих теле - 

радіо об’єднань.  

В області створені умови для задоволення релігійних потреб національних 

меншин. Діють релігійні громади іудейського віровизнання, Німецької євангелічно-

лютеранської церкви, Вірменської Апостольської Церкви, Римо-Католицької Церкви, 

Руської старообрядницької православної церкви, мусульманські громади. В області 

не зафіксовано фактів порушення прав представників національних меншин 

сповідувати свою релігію або переконання. 

З керівниками релігійних громад та громадських організацій національних 

меншин управлінням комунікацій з громадськістю облдержадміністрації  

проводяться консультації щодо необхідності виховання серед віруючих толерантного 

світогляду, поваги до інших віросповідань, протидії проявам расової, етнічної 

дискримінації або релігійної нетерпимості. 

Протягом звітного періоду звернень громадян щодо проявів ксенофобії до 

обласної державної адміністрації не надходило. 

Бібліотечними та музейними закладами області проведено цикл книжкових 

виставок та круглих столів "Європа в портретах та досягненнях","Становлення та 

розвиток ЄС", "Україна в Євросоюзі: бути чи не бути?", "Наш спільний дім — 

Європа", "Євроінтеграція: проблеми i перспективи", "Європа по туристичних 

маршрутах України", "Подорож країнами Європи", "Україна в Європейському 

Союзі". 
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з 24 по 30 січня 2017 року відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

української академічної музики "Класик проект", присвячений пам’яті  Юлія 

Мейтуса, у рамках якого проведено Всеукраїнський конкурс-огляд творчості 

дослідників музичного мистецтва "Мейтусівські читання", у якому взяли участь  

35 учасників з 10 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 

області. 

09 лютого 2017 року відбувся Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, де 

було представлено 64 роботи із 11 початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів області у номінаціях "Образотворче мистецтво", та 

"Декоративно-ужиткове мистецтво". Спільним рішенням жюрі конкурсу було обрано 

10 переможців. 

      з  15 по 20 лютого 2017 року відбувся ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

виконавців на оркестрових струнних інструментах імені Ю.П.Хілобокова, у рамках 

якого пройшов Всеукраїнський конкурс виконавців на оркестрових струнних 

інструмента, у якому взяли участь 57 солістів та 6 ансамблів з восьми областей 

України.  

з 26 лютого по 01 березня 2017 року відбувся ХІІ Всеукраїнський фестиваль-

конкурс виконавців на народних музичних інструментах "Провесінь", в якому взяли 

участь 210 учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та 222 

студенти музичних училищ майже з усіх регіонів України.  

 з 08 по 18 січня 2017 року у приміщенні Кіровоградської обласної філармонії 

спільно з Управлінням Кіровоградської Єпархії УПЦ та особисто Архієпископом 

Кіровоградським і Новомиргородським Іосафом проведено вечори духовної музики 

"Різдвяні передзвони" за участю Архієрейського хору Кафедрального собору Різдва 

Божої Матері (м.Кропивницький), Академічного заслуженого українського 

народного хору (м.Черкаси), хорових колективів музичних шкіл м.Кропивницький. 

13 січня 2017 року у виставковій залі обласного Центру народної творчості 

відбулось відкриття персональної виставки майстра народного мистецтва Валентини 

Добровольської, на якій було представлено близько 50 виробів, виконаних у техніці 

ручного ткання. 
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з 01 по 31 березня 2017 року на базі Палацу культури "Світлопільський" 

м.Олександрії, Новомиргородського районного Будинку культури, Кіровоградського 

районного будинку культури, Побузького міського Будинку культури 

Голованівського району, Світловодського міського Палацу культури, 

Новоукраїнського Центрального Палацу культури "Ювілейний" відбувся обласний 

огляд-конкурс аматорських театральних колективів "Театральна весна 

Кіровоградщини", у якому взяли участь 23 аматорські театральні колективи з  

24 районів області і міст. 

11. Стаття 446 

Активізація співпраці з 

державами — членами ЄС 

щодо обміну інформацією 

про методи планування і 

реалізації державної політики 

регіонального розвитку 

 

2014 –  

2017 роки 

У рамках Угоди між Кіровоградською обласною державною адміністрацією 

України та Урядом Федеральної землі Штирія Австрійської Республіки про 

економічне і культурне співробітництво від 13 травня 2011 року здійснюються 

організаційні заходи щодо проведення у травні 2017 року бізнес-місії до Федеральної 

землі Штирія Республіки Австрія. 

Здійснюються організаційні щодо участі представників облдержадміністрації у 

семінарі на тему "Економічний розвиток і політика розміщення продуктивних сил", 

який проходитиме у рамках проекту німецько-української "Академії доброго 

урядування та підвищення компетентності в Європі AGREE" Європейської Академії 

Берліну з 16 по 29 липня 2017 року у м. Берліні Федеративної Республіки Німеччина. 

12. Статті 446, 448 

Проведення презентацій 

економічного та 

інвестиційного потенціалу 

регіонів України в органах і 

структурах ЄС 

2014 –  

2017 роки 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року 

№710 "Про ефективне використання державних коштів" та зважаючи, на обмеження 

щодо напрямів використання бюджетних коштів, презентації економічного та 

інвестиційного потенціалу Кіровоградщини в органах і структурах ЄС у І кварталі 

2017 року не проводились. 

У поточному році потенціал області буде презентовано у ході: 

проведення у травні 2017 року бізнес-місії до Федеральної землі Штирія 

Республіки Австрія; 

проведення у вересні 2017 року у м. Кропивницькому Міжнародної 

агропромислової виставки "АгроЕкспо-2017" та Міжнародного інвестиційного 

форуму "Центрально-Український інвестиційний день - 2017"; 

інших міжнародних заходів, що проводитимуться обласною державною 
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адміністрацією у рамках виконання Програми формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу Кіровоградської області на 2017-2020 роки. 

13. Стаття 470. 

Забезпечення доступу 

громадськості та засобів 

масової інформації до 

актуальної інформації з 

питань імплементації Угоди 

про асоціацію шляхом 

запровадження, ведення та 

систематичного оновлення 

відповідних розділів на 

офіційних сайтах 

центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, 

інших державних органів, 

залучених до формування та 

реалізації державної політики 

європейської інтеграції; 

створення спеціального 

інтернет-порталу із 

залученням технічної 

допомоги в рамках Програми 

Всеохоплюючої інституційної 

розбудови (СIВ) 

2014 –  

2017 роки 

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації діє рубрика "Європейський вибір", 

у якій розміщено підрубрику "Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС". У зазначеній рубриці розміщено План заходів з імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, а також текст Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом та його державами – членами. 

 

ІІ квартал 

1. 

 

 

 

Стаття 4. Забезпечення 

здійснення заходів, 

пов’язаних із захистом прав 

національних меншин, у тому 

2014 –  

2017 роки 

    З метою реалізації в області державної політики у сфері міжнаціональних відносин 

та забезпечення прав національних меншин в області діє Програма розвитку 

міжнаціональних відносин та підтримки діяльності національно-культурних 

товариств Кіровоградської області на 2016-2017 роки, яку затверджено рішенням 
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числі в рамках виконання 

Плану дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом 

візового режиму для України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обласної ради від 14 січня 2016 року №26.  

    Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації від  

05 червня 2012 року №320-р "Про затвердження обласного плану заходів щодо 

формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у 

суспільстві", від 28 вересня 2012 року № 587-р "Про затвердження обласного плану 

заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в 

українське суспільство на період до 2020 року" затверджено заходи щодо протидії 

проявам ксенофобії, надання рівних прав та можливостей представникам різних 

національностей. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від  

12 листопада 2013 року № 546-р в області затверджено План заходів щодо реалізації 

Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 

меншини на період до 2020 року. 

07 квітня 2017 року, за сприяння облдержадміністрації, до Міжнародного Дня 

ромів у Центрі розвитку національних культур "Єдина родина" забезпечено 

проведення культурного заходу за участі керівників національно-культурних 

спільнот області, начальника управління комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації Останнього В.М., студентів Кіровоградського професійного 

ліцею сфери послуг та молоді обласної організації "Let's do it Ukraine". Учасники 

заходу обговорили питання життєдіяльності ромської національної спільноти, 

проблеми ромів та визначили можливі шляхи їх вирішення. 

23 квітня 2017 року з метою налагодження зв’язків між місцевою болгарською 

діаспорою та Силістринською областю, Республіка Болгарія, у галузі культури та 

господарських зв’язків між общинами обласною державною адміністрацією надано 

сприяння щодо проведення візиту делегації Силістринської області (Республіка 

Болгарія) до Вільшанського району.  

14 червня 2017 року в обласній універсальній науковій бібліотеці 

ім. Д.І.Чижевського проведено літературні читання за участю iноземних студентiв 

Медичного факультету №2 Донецького нaцiонaльного медичного університету, 

м. Кропивницький. Студенти з Iндiї, Гaни, Тaнзaнiї, Узбекистaну, Єгипту, Лiвaну, 

Лiвiї читали вірші "Тaк нiхто не кохaв", "Будь зi мною простою i нiжною", "Крилa", 
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"Люблю тебя, мaмa!", "Я помню чудное мгновенье", "О, мой родной Узбекистaн" тa 

"Любiть Укрaїну". 

За сприяння громадської організації "Академія інноваційного розвитку освіти" та з 

метою поширення інформації про права людини, можливості протидії дискримінації 

серед учасників навчально-виховного процесу, формування в українському 

суспільстві поваги до загальнолюдських цінностей, стимулювання молоді до прояву 

активної життєвої позиції Центром розвитку національних культур "Єдина родина" в 

рамках реалізації Національної стратегії з прав людини за участі учнів, студентів та 

лідерів громадських організацій Кіровоградщини проводиться конкурс на тему: "Мій 

світ без дискримінації" за такими напрямками творчої діяльності як фотозображення, 

графічний малюнок, відео кліп.  

    З метою формування толерантного світогляду та запобігання проявів ксенофобії 

закладами освіти та культури в області здійснюються попереджувально-

профілактичні та просвітницькі заходи, спрямовані на попередження жорстокості, 

ксенофобських і расистських проявів: інформаційні та виховні години, міні-дискусії, 

лекції, проводяться батьківські збори. У шкільних кабінетах соціально-психологічної 

служби організовані та діють постійні виставки Інтернет-новинок з даних питань. У 

дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання проводяться виховні бесіди.  

   Радою євроклубів області проводяться акції, спрямовані на утвердження ідей 

взаємоповаги, недопустимості расизму. Протягом звітного періоду працівниками 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводились лекції, бесіди, 

анкетування, спрямовані на формування толерантності. 

 

2014 –  

2017 роки 

Місцеві засоби масової інформації забезпечують інформаційний супровід заходів 

національно-культурного спрямування за участі представників національних 

меншин. 

11 квітня 2017 року у приміщенні Хоральної синагоги релігійна громада 

прогресивного іудаїзму "Атіква" відзначила свято Пасхи (Песах). 

Газета "Зорі над Синюхою" (Вільшанський район) опублікувала матеріал про візит 

до Вільшанського району представників болгарської діаспори Силістринської області 
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з метою налагодження зв’язків між місцевою болгарською діаспорою у галузі 

культури та господарських зв’язків. 

19 травня 2017 року представники громадських об"єднань національних меншин в 

області взяли участь у щорічному фестивалі "Єврофест" у парку культури та 

відпочинку "Ковалівський" (далі – Парк Ковалівський) м. Кропивницький. 

Представники болгарської, вірменської, німецької, польської національних спільнот 

презентували національні культурні традиції тощо. 
26 травня з нагоди 20-ї річниці діяльності громадської організації Об’єднання 

поляків Кіровоградщини "Полонія" імені Кароля Шимановського у актовому залі 

Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу було проведено 

урочистий вечір-концерт польської поезії, прози та музики. 

Низка обласних друкованих засобів масової інформації, а також інформаційних 

Інтернет-видань поінформували про проведення за участі студентів Медичного 

факультету №2 Донецького Національного медичного університету  

(м. Кропивницький) флеш-мобу до Дня вишиванки. 

2. 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 

2015 -  

2017 роки 

З метою підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів 

місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції Центром перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 

облдержадміністрації забезпечено проведення: 

10 квітня 2017 року практичного заняття на тему:  "Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС"; 

з 15 по 17 травня 2017 року тематичного короткострокового семінару на тему: 

"Актуальні питання подальшого розвитку відносин між Україною та ЄС"; 

12 та 21 червня 2017 року лекцій на тему: "Світова та євроатлантична інтеграція 

України". 
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іноземних мов — офіційних 

мов ЄС відповідно до 

Стратегії підготовки, 

перепідготовки і підвищення 

кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування у 

сфері європейської інтеграції 

 

3. Статті 18, 22. 

Підвищення рівня 

кваліфікації вищих посадових 

осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави 

або місцевого 

самоврядування, 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 

2014 –  

2017 роки 

    У рамках проекту українсько-німецької "Академії доброго урядування та 

підвищення компетентності в Європі AGREE" Європейської Академії Берліну та з 

метою вивчення європейського досвіду доброго урядування, запобігання та протидії 

корупції, посилення і підтримки громадянського суспільства здійснюються 

організаційні заходи щодо участі представників облдержадміністрації у низці 

тематичних семінарів, що проходитимуть у червні – серпні 2017 року у м. Берліні, 

Федеративна Республіка Німеччина. 

        Зокрема, забезпечено участь начальника відділу управління персоналом апарату 

облдержадміністрації Линника В.М. у семінарі "Протидія корупції", що проходить з 

25 червня по 08 липня 2017 року у м. Берліні, Федеративна Республіка Німеччина. 

        На офіційному веб-сайті облдержадміністрації діє рубрика "Запобігання проявам 

корупції". У зазначеній рубриці розміщено нормативно-правові акти з 

антикорупційної тематики, зокрема Державну програму щодо реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)  

на 2015 – 2017 роки.     

4. Стаття 19. 

Забезпечення сприяння 

етнокультурному розвитку 

національних меншин 

шляхом проведення 

культурно-мистецьких та 

культурно-просвітницьких 

2014 –  

2017 роки 

За сприяння облдержадміністрації протягом IІ кварталу 2017 року релігійними 

громадами, громадськими об’єднаннями національних меншин області проведено 

ряд культурно-просвітницьких заходів. 

Зокрема, 20 квітня 2017 року представниками національних діаспор організовано 

зустріч  з молоддю у рамках проведення ХХІІ Всеукраїнського фестивалю до Дня 

Землі. Участь у заході взяла молодь з різних регіонів України, районів 

Кіровоградської області та м.Кропивницького. У ході заходу обговорено питання 
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заходів 

 

дотримання сімейних традицій, культури, звичаїв представників різних 

національностей, життєвих цінностей та шляхи розвитку активної особистості. 

20 квітня 2017 року у рамках святкування 500-річчя Реформації та з метою 

популяризації ідей толерантності у суспільстві у Кіровоградській обласній 

філармонії проведено благодійний концерт духовної музики "Надія в тобі" за участю 

"Техаського хору". 

19 травня 2017 року громадські об’єднання національних меншин області взяли 

участь у щорічному фестивалі "Єврофест" у м.Кропивницькому. Представниками 

болгарської, вірменської, німецької, польської національних спільнот проведені 

презентації своїх національних культур з метою ознайомлення жителів обласного 

центру та області з культурною спадщиною народів різних національностей. 

26 травня 2017 року з нагоди 20-ї річниці діяльності громадської організації 

Об’єднання поляків "Полонія" ім. Кароля Шимановського в актовому залі 

Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу - школи мистецтв 

проведено урочистий концерт польської поезії, прози та музики. У заході взяли 

участь керівник Консульського відділу Посольства Республіки Польща в Україні, 

генеральний консул Пан Томаш Дедерко, начальник управління комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації Останній В.М., голова Спілки вірмен України в 

Кіровоградській області Хачатрян Т.С., голова обласної благодійної організації 

національно-культурного товариства циган "Де Девла Бахт" КорольС.І.,голова 

Центру національних культур "Єдина родина" Арутунян О.С. 

10 червня 2017 року з нагоди запровадження безвізового режиму між Україною та 

країнами-членами ЄС і з метою представлення національно-культурного колориту 

країн Євросоюзу у Парку Ковалівський, м.Кропивницький, відбувся фестиваль 

"Барви Європи".  

З 10 по 11 червня 2017 року делегація представників болгарської та вірменської 

національних спільнот області представили Кіровоградщину у щорічному 

міжнародному Соборі "Кубрат збирає своїх нащадків",що проходив у c. Мала 

Перещепина Новосанжарського району Полтавської області.  

18 червня 2017 року за сприяння облдержадміністрації в залі Кіровоградської 
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обласної філармонії релігійною організацією "Обласне об'єднання церков 

євангельських християн-баптистів Кіровоградської області" проведено духовно-

практичну конференцію "Реформація країни починається з реформації серця". Участь 

у даному заході взяли: начальник управління комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації Останній В.М., народний депутат України  Горбунов О.В., 

заступник голови Всеукраїнського союзу церков Євангельських християн-баптистів 

Нестерук В.В., керівники релігійних громад  протестантського напрямку, що діють 

на території області. 

5. Статті 379, 419, 420. 

Сприяння створенню та 

розширенню інфраструктури 

для розвитку малого та 

середнього бізнесу (бізнес-

інкубатори, технопарки, 

фонди підтримки 

підприємництва) в регіонах, 

забезпечення участі України у 

програмах ЄС стосовно 

розвитку малого та 

середнього підприємництва 

2014 –  

2017 роки 

У рамках виконання завдань, визначених регіональною програмою розвитку 

малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2016-2018 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 25 березня 2016 року №42, здійснюються 

заходи щодо сприяння розвитку регіональної інфраструктури підтримки бізнесу.  

Так, в області функціонують 3 фонди підтримки підприємництва: Регіональний 

фонд підтримки підприємництва в області, регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Олександрійському районі, міський фонд підтримки 

підприємництва в м. Олександрії. 

Для забезпечення роботи інфраструктури підтримки підприємництва в місцевих 

бюджетах на 2017 рік виділені кошти у сумі 1823,7 тис. грн.  

Облдержадміністрацією затверджено план роботи Наглядової ради Регіонального 

фонду підтримки підприємництва в області на 2017 рік (далі – Наглядова рада). 

30 березня 2017 року відбулось засідання Наглядової ради, на якому затверджено 

план роботи та кошторис Регіонального фонду підтримки підприємництва в області 

(далі – Фонд) на 2017 рік, а також прийнято рішення про надання фінансової 

підтримки Споживчому товариству "Долина - С" (Долинський район) для реалізації 

бізнес-проекту "Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба".  

Через Регіональний фонд підтримки підприємництва в Олександрійському районі 

МП "Неємія" компенсовано витрати на оплату вартості патенту на здійснення 

основної діяльності (виробництво хлібобулочних виробів та кондитерських виробів) 

та надано фінансову допомогу ФО-П Звезді Г.С., особі пенсійного віку для 

здійснення підприємницької діяльності. 
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6. Статті 403, 404. 

Укладення договорів про 

двостороннє співробітництво з 

питань розвитку сільського 

зеленого туризму між 

областями України та 

відповідними 

адміністративно-

територіальними одиницями 

держав — членів ЄС, 

організація та проведення 

тренінгів для сільського 

населення, відповідних 

конференцій, засідань за 

круглим столом, семінарів із 

залученням експертів ЄС, 

організація навчальних 

поїздок до держав-членів ЄС 

2014 –  

2017 роки 

           На даний час в області функціонує 43 "зелені" садиби у 17 районах області та у 

містах Знам’янка і Олександрія, що надають найбільш якісні послуги і щороку 

задовольняють потреби у відпочинку для майже 8 тисяч туристів.  

З метою залучення сільського населення до діяльності у сфері сільського 

зеленого туризму на офіційному сайті департаменту агропромислового розвитку 

облдержадміністрації створено відповідний розділ, де розміщується інформація для 

осіб, які бажають займатися сільським зеленим туризмом, з питань організації та 

діяльності сільського зеленого туризму. Крім цього, на цьому ж сайті розміщені 

презентаційні матеріали навчально-практичного семінару: "Створення 

агрорекреаційних кластерів як дієвого механізму сталого розвитку сільських 

територій". 

 

7. Стаття 404. 

Вивчення європейського 

досвіду місцевого 

самоврядування, організація 

семінарів в Україні, 

навчальних поїздок до держав 

— членів ЄС тощо 

2014 – 2017 

роки 

В області організовано роботу по проведенню обласних тренінгів, конференцій, 

семінарів для сільського населення з питань розвитку сільських територій шляхом 

стимулювання кооперації на селі. 

8. Стаття 439. 

Включення заходів з охорони 

культурної спадщини до 

плану заходів на регіональ-

ному та місцевому рівні і 

2014 –  

2017 роки 

Заходи з охорони культурної спадщини включено до Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року за напрямком "Соціокультурний 

розвиток". 
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стратегії сталого розвитку в 

інтересах швидкого 

реагування на різноманітні 

загрози для об’єктів 

культурної спадщини з метою 

їх збереження 

 

 

9. Стаття 439. 

Визначення планувальних 

обмежень з урахуванням 

охоронних зон об’єктів 

культурної спадщини та 

вимог містобудівної 

документації на 

регіональному та місцевому 

рівні 

2014 –  

2017 роки 

У рамках виконання заходів з охорони культурної спадщини продовжуються 

роботи з виготовлення історико-архітектурних опорних планів з визначенням 

історичних ареалів населених пунктів у містах Кропивницький та Бобринець. 

10. Стаття 440. 

Імплементація Конвенції про 

охорону і заохочення розмаїття 

форм культурного 

самовираження 2005 року 

 

2014 –  

2017 роки 

При обласній державній адміністрації функціонує Рада представників 

національно-культурних товариств. До її складу входять  представники 

азербайджанської, білоруської, болгарської, вірменської, єврейської, молдовської, 

німецької, польської, ромської, російської, татарської, національних спільнот. 

08 червня 2017 року за участі представників облдержадміністрації у Центрі 

розвитку національних культур "Єдина родина" відбулось засідання членів Ради 

представників національно-культурних товариств, у ході якого обговорено питання 

проведення заходів у рамках проекту створення  Центру освіти дорослих "Fundation+ 

та участі представників національних меншин області у міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних заходах.  

В області функціонують центри культури національних меншин, зокрема: 

Кіровоградський обласний благодійний общинний єврейський Центр "Хесед 

Шломо", який здійснює соціальну допомогу членам єврейської громади та 

задовольняє їх культурно-дозвіллєві потреби;  

обласний німецький культурний центр "Розвиток";  
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Центр польської культури, який здійснює організацію взаємокультурного обміну 

з представниками Нижньосілезького воєводства (Республіка Польща);  

Центр українсько-болгарської дружби (смт Вільшанка), який діє з метою 

популяризації болгарської культури та мови. 

З метою сприяння у діяльності  національних меншин, утвердження 

громадянського миру в області та міжнаціональної злагоди облдержадміністрацією 

протягом звітного періоду  проводились зустрічі з представниками національно-

культурних товариств області. 

Крім того, з метою задоволення інформаційних потреб національних меншин 

України українською мовою транслюється 99% власного продукту місцевих теле-

радіо об’єднань, російською мовою транслюється 1% власного продукту місцевих 

теле- радіо об’єднань.  

В області створені умови для задоволення релігійних потреб національних 

меншин. Діють релігійні громади іудейського віровизнання, Німецької євангелічно-

лютеранської церкви, Вірменської Апостольської Церкви, Римо-Католицької Церкви, 

Руської старообрядницької православної церкви, мусульманські громади. В області 

не зафіксовано фактів порушення прав представників національних меншин 

сповідувати свою релігію або переконання. 

З керівниками релігійних громад та громадських організацій національних 

меншин облдержадміністрацією проводяться консультації щодо необхідності 

виховання серед віруючих толерантного світогляду, поваги до інших віросповідань, 

протидії проявам расової, етнічної дискримінації або релігійної нетерпимості. 

Протягом звітного періоду звернень громадян щодо проявів ксенофобії до 

обласної державної адміністрації не надходило. 

 

Бібліотечними та музейними закладами області проведено цикл книжкових 

виставок та круглих столів "Європа в портретах та досягненнях", "Становлення та 

розвиток ЄС", "Україна в Євросоюзі: бути чи не бути?", "Наш спільний дім – 

Європа", "Євроінтеграція: проблеми і перспективи", "Європа по туристичних 

маршрутах України", "Подорож країнами Європи", "Україна в Європейському 
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Союзі". 

З метою розвитку та популяризації вокально-хорового мистецтва, підвищення 

виконавської майстерності, збагачення репертуару аматорських колективів великих і 

малих форм вокально-хорового жанру та виконавців кращими зразками вітчизняного 

та світового вокально-хорового мистецтва 27 травня 2017 року у приміщенні 

Кіровоградської обласної філармонії проведено ХХVІ Всеукраїнський фестиваль-

конкурс вокально-хорового мистецтва "Калиновий спів" у якому взяли участь 

виконавці-аматори з Кіровоградської, Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, 

Івано-Франківської, Миколаївської, Полтавської областей та міста Києва  загальною 

кількістю близько 1500 осіб. Також в рамках проведення вищезазначеного 

фестивалю проведено виставку декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва "Калиновий розмай", де було представлено близько 160 робіт 35 майстрів 

Петрівського  районного осередку обласного творчого об'єднання "Дивосвіт" з 

традиційних та сучасних видів народного мистецтва: вишивки, соломоплетіння, 

різьблення, бісероплетіння, декорування стрічкою та інших. 

22 травня 2017 року біля пам'ятника Т.Г.Шевченку у м. Кропивницькому 

відбулись урочисті заходи з нагоди вшанування пам'яті Т.Г.Шевченка, серед яких: 

урочисте покладання квітів за участю представників місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, профспілок та 

громадськості. 

З 09 по 28 травня 2017 року з метою розвитку українського професійного 

музичного мистецтва, популяризації кращих його зразків, виявлення і підтримки 

талановитої молоді, залучення широких верств населення до надбань світової 

музичної спадщини в області проведено ХХ Всеукраїнський  фестиваль камерної та 

симфонічної музики "Травневі музичні зустрічі". Концерти у рамках фестивалю 

відбулись як у концертному залі Кіровоградської обласної філармонії, так і у районах 

та містах Кіровоградської області.  

У цьогорічному фестивалі взяли участь: академічний симфонічний оркестр 

Черкаської обласної філармонії, симфонічний оркестр Кіровоградського музичного 

училища, солістка Національної опери України, народна артистка України, лауреат 



        

 

23 

Національної премії ім.Т.Шевченка Лідія Забіляста, камерний оркестр "Концертіно" 

Кіровоградської обласної філармонії, лауреат міжнародних конкурсів  

Сергій Григоренко (фортепіано, м. Львів), творчі колективи і солісти Черкаської 

обласної філармонії, а також лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів - 

камерні колективи дитячих музичних шкіл Кіровоградщини. 

У рамках культурно-мистецького проекту "Об’єднаймо мистецтвом Україну", 

започаткованого Кіровоградською обласною філармонією у 2011 році, з метою 

проведення обмінних концертів між філармоніями України, академічний театр 

музики, пісні і танцю "Зоряни" Кіровоградської обласної філармонії  

з 22 по 27 травня 2017 року здійснив гастрольний тур містами Західної України, 

серед яких: Львів, Хмельник, Івано-Франківськ, Луцьк, Житомир та Тернопіль.  

13 травня 2017 року за сприяння облдержадміністрації, Храму Благовіщення 

Пресвятої Богородиці, Кіровоградського музичного училища, Кіровоградського 

відділення Національної музичної спілки, хорової асоціації міста та області у  

м. Кропивницькому проведено Свято хорової музики на підтримку миру "Молитва 

вустами дітей". У святі взяли участь близько 450 дітей (17 хорових колективів) з 

районних центрів та міст Кіровоградської області. 

З 11 по 14 квітня 2017 року на Кіровоградщині проведено Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс "Нейгаузівські музичні зустрічі", за участю симфонічного 

оркестру Кіровоградського музичного училища (художній керівник та диригент 

заслужений діяч мистецтв України Лариса Голіусова) та заслуженого артиста 

України професора Львівської національної музичної академії ім.М.В.Лисенка 

Й.Єрминя. У рамках Фестивалю пройшов ХVІІ Всеукраїнський конкурс молодих 

піаністів, у якому взяли участь 44 конкурсанти з 13 областей України та з м. Ульм 

(Німеччина). Також, у рамках Фестивалю було проведено презентацію 2-ої частини 

відеопроекту "Мій Нейгауз" кандидата мистецтвознавства викладача-методиста 

Кіровоградського музичного училища М.Долгіх "З Україною в серці:  

Аріадна Лисенко і Генріх Нейгауз", концерт заслуженого артиста України професора 

Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського Ю.Кота та доцента 

Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського І.Алексійчук. 
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З метою підвищення туристичного іміджу Кіровоградщини, розвитку музейної 

справи та туризму в області, зміцнення міжрегіональних контактів між 

представниками туристичної сфери 13 травня 2017 року проведено                                

V Центрально-Український музейно-туристичний фестиваль та у його рамках 

Міжрегіональну туристичну виставку "Кіровоградщина запрошує – 2017". 

13 та 20 травня 2017 року музеями області проведено мистецьку акцію "Ніч 

музеїв". У рамках акції проведено виставки, майстер-класи, виступи мистецьких 

колективів, у яких взяли участь 30 майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. 

   02 червня 2017 року на базі Кіровоградської регіональної торгово-промислової 

палати проведено Дискусійну панель з питань розвитку туризму в області за участю 

Всеукраїнського об‘єднання організацій роботодавців "Всеукраїнська Федерація 

роботодавців у сфері туризму України", під час якої розглядалися питання "Стратегія 

роботи з формування туристичного кластеру", "Організаційні питання формування 

туристичного кластеру регіону", "Грантові програми Європейського Союзу: їх 

пріоритети та вимоги", "Супровід проектів грантового фінансування та міжнародної 

технічної допомоги", "Електронні інструменти взаємодії влади, бізнесу, громади" та 

ін. 

24 червня 2017 року  в смт Онуфріївці на території Онуфріївського  парку 

відбулося обласне свято фольклору "Невичерпні джерела", у якому взяли участь  

фольклорні колективи та окремі виконавці з 19 районів і міст області та 2 об’єднаних 

територіальних громад загальною кількістю близько 450 осіб. 

11. Стаття 446 

Активізація співпраці з 

державами — членами ЄС 

щодо обміну інформацією 

про методи планування і 

реалізації державної політики 

регіонального розвитку 

 

2014 –  

2017 роки 

У рамках Угоди між Кіровоградською обласною державною адміністрацією 

України та Урядом Федеральної землі Штирія Республіки Австрія про економічне і 

культурне співробітництво від 13 травня 2011 року з метою обговорення напрямів 

співпраці між Кіровоградщиною та Федеральною землею Штирія у сфері 

професійно-технічної освіти з 15 по 17 червня 2017 року забезпечено візит до області 

представників Професійної школи №5 м. Граца, Федеральна земля Штирія 

Республіки Австрія. 

У рамках візиту 15 червня 2017 року забезпечено зустріч першого заступника 

голови облдержадміністрації Коваленка С.П. з делегацією представників 
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Професійної школи №5 м. Граца, Федеральна земля Штирія Республіки Австрія. 

За результатами візиту досягнуто домовленостей щодо надання сприяння з боку 

обласної державної адміністрації у налагодженні та подальшому розвитку співпраці 

між професійно-технічними навчальними закладами Кіровоградщини та 

Професійною школою №5 м. Граца. 

Здійснюються організаційні заходи щодо: 

 проведення у вересні - жовтні 2017 року бізнес-місії до Федеральної землі Штирія 

Республіки Австрія;  

участі представників облдержадміністрації у семінарі на тему "Економічний 

розвиток і політика розміщення продуктивних сил", який проходитиме у рамках 

проекту німецько-української "Академії доброго урядування та підвищення 

компетентності в Європі AGREE" Європейської Академії Берліну з 16 по 29 липня 

2017 року у м. Берліні Федеративної Республіки Німеччина. 

12. Статті 446, 448 

Проведення презентацій 

економічного та 

інвестиційного потенціалу 

регіонів України в органах і 

структурах ЄС 

2014 –  

2017 роки 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року 

№710 "Про ефективне використання державних коштів" та зважаючи, на обмеження 

щодо напрямів використання бюджетних коштів, презентації економічного та 

інвестиційного потенціалу Кіровоградщини в органах і структурах ЄС у ІІ кварталі 

2017 року не проводились. 

У поточному році потенціал області буде презентовано у ході: 

проведення 20 вересня 2017 року у м. Кропивницькому Міжнародного 

інвестиційного форуму "Central Ukrainian ID-2017" та з 20 по 23 вересня поточного 

року Міжнародної агропромислової виставки "AGROEXPO-2017"; 

проведення у вересні-жовтні 2017 року бізнес-місії до Федеральної землі Штирія 

Республіки Австрія; 

заходів з нагоди відзначення 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між 

Україною та Федеративною Республікою Німеччина, що проходитимуть у вересні 

2017 року у м. Берліні Федеративної Республіки Німеччина; 

інших міжнародних заходів, що проводитимуться обласною державною 

адміністрацією у рамках виконання Програми формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу Кіровоградської області на 2017-2020 роки. 
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13. Стаття 470. 

Забезпечення доступу 

громадськості та засобів 

масової інформації до 

актуальної інформації з 

питань імплементації Угоди 

про асоціацію шляхом 

запровадження, ведення та 

систематичного оновлення 

відповідних розділів на 

офіційних сайтах 

центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, 

інших державних органів, 

залучених до формування та 

реалізації державної політики 

європейської інтеграції; 

створення спеціального 

інтернет-порталу із 

залученням технічної 

допомоги в рамках Програми 

Всеохоплюючої інституційної 

розбудови (СIВ) 

2014 –  

2017 роки 

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації діє рубрика "Європейський вибір", 

у якій розміщено підрубрику "Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС". У зазначеній рубриці розміщено План заходів з імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, а також текст Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом та його державами – членами. 

 

ІІІ квартал 
1. 

 

 

 

 

 

Стаття 4. Забезпечення 

здійснення заходів, пов’язаних 

із захистом прав національних 

меншин, у тому числі в рамках 

виконання Плану дій щодо 

лібералізації Європейським 

2017 рік         З метою реалізації в області державної політики у сфері міжнаціональних відносин та 

забезпечення прав національних меншин в області діє Програма розвитку 

міжнаціональних відносин та підтримки діяльності національно-культурних товариств 

Кіровоградської області на 2016-2017 роки, яку затверджено рішенням обласної ради від 

14  січня 2016 року №26.  

       Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації від 28 вересня 2012 року 
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Союзом візового режиму для 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 587-р "Про затвердження обласного плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року" та від 

14 червня 2017 року №280-р "Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню 

національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримка ініціатив 

громадськості у цій сфері" затверджено заходи щодо протидії проявам ксенофобії, надання 

рівних прав та можливостей представникам різних національностей. Розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2013 року № 546-р в області 

затверджено план заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 

суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. 

       При обласній державній адміністрації функціонує Рада представників національно-

культурних товариств. До її складу входять 23 представники азербайджанської, 

білоруської, болгарської, вірменської, єврейської, німецької, молдавської, польської та 

ромської національних спільнот.  

       Також при облдержадміністрації діє Громадська рада, склад якої був оновлений у 

квітні 2017 року. До складу Громадської ради увійшли Хачатрян Т.С. – голова 

відокремленого підрозділу громадської організації "Спілка вірмен України" 

Кіровоградської області та Арутюнян О.С. – керівник громадської організації "Центр 

розвитку національних культур "Єдина родина". При Громадській раді діє постійна комісія 

з питань європейської інтеграції, розвитку громадянського суспільства, національностей та 

духовності. 

        Громадська рада діє при Вільшанській районній державній адміністрації, до складу 

якої входять і представники болгарської національної меншини. До складу Вільшанської 

районної ради входять 5 представників болгарської національної меншини. 

2017 рік        Місцеві засоби масової інформації забезпечують інформаційний супровід заходів 

національно-культурного спрямування за участі представників національних меншин. 

       В обласній газеті "Україна-Центр" протягом липня-серпня поточного року було 

опубліковано цикл матеріалів, підготовлених студентами Медичного факультету №2 

Донецького нaцiонaльного медичного університету (м. Кропивницький), у яких увагу 

читачів акцентують на відсутності в українському суспільстві проявів ксенофобії, расової 

та етнічної дискримінації. 

       Друковані ("Народне слово", "Кіровоградська правда", "Наше місто", "Первак 

городская газета") та електронні (Філія ПАТ "НСТУ "Кіровоградська регіональна 
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дирекція", ТРК "ТТV") засоби масової інформації області, а також інформаційні Інтернет-

видання ("Гречка", "Акула", "Перша електронна газета", "Dozor", "Рідний край" тощо) 

поінформували про перебування у м. Кропивницькому учасників "Велокаравану дружби 

Україна – Корея", присвяченого 25-річчю встановлення дипломатичних відносин між 

Україною та Республікою Корея. 

       Низка місцевих інформаційний Інтернет-сайтів ("Новини Кіровоградщини", "Весь 

Кіровоград", "Акула", "Точка доступу", "Перша електронна газета"), газета "Вечірня 

газета" поінформували, що у міській раді Кропивницького відбулася зустріч робочої групи 

з питань координації дій щодо створення належних умов для захисту та інтеграції в 

українське суспільство ромської національної меншини з представниками Міжнародної 

благодійної організації "Ромський жіночий фонд "Чіріклі". 

       В області організована і систематично проводиться інформаційно-просвітницька та 

попереджувально-профілактична робота серед дітей, учнівської молоді, школярів, 

студентів та батьківської громадськості щодо запобігання проявам ксенофобії, расової та 

етнічної дискримінації. Протягом липня-серпня 2017 року у бібліотечних закладах 

проведено інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на формування толерантності, 

поваги до культури, історії, мови, звичаїв та традицій представників різних 

національностей: "Україна – полікультурна держава", "Вчимося жити разом". Організовано 

виставки у бібліотечних закладах "Від миру вдома - до миру в усьому світі", "Народів 

малих не буває", "Національні меншини Кіровоградщини". Проведення заходів 

висвітлюється на веб-сайтах бібліотечних та освітніх закладів. 

 

       На головному меню офіційного веб-сайту облдержадміністрації створена рубрика 

"Європейський вибір", у якій розміщено підрубрику "Імплементації Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС". У зазначеній рубриці розміщено План заходів з імплементації Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС, а також Текст Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом та його державами – членами. 

2. Статті 4,14. Організація та 

проведення тренінгів, семінарів, 

конференцій, засідань за 

круглим столом з питань 

виконання Угоди про асоціацію 

2015 -  

2017 роки 

       З метою підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів 

місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції Центром перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації 

забезпечено проведення: 
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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 

       06 вересня 2017 року лекції на тему : "Євроатлантична інтеграція в Україні"; 

       13 вересня 2017 року практичного заняття на тему: "Європейська та євроатлантична 

інтеграція України"; 

       19 вересня 2017 року тематичної зустрічі на тему: "Європейська та євроатлантична 

інтеграція України". 

 

 

  

 

 

3. Статті 18, 22. 

Підвищення рівня кваліфікації 

вищих посадових осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування, 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 

2017 рік        У рамках проекту українсько-німецької "Академії доброго урядування та підвищення 

компетентності в Європі AGREE" Європейської Академії Берліну та з метою вивчення 

європейського досвіду доброго урядування, запобігання та протидії корупції, посилення і 

підтримки громадянського суспільства здійснено організаційні заходи та забезпечено 

участь 5 представників облдержадміністрації у низці тематичних семінарів, що проходили 

у липні – серпні 2017 року у м. Берліні, Федеративна Республіка Німеччина. 

       На офіційному веб-сайті облдержадміністрації діє рубрика "Запобігання проявам 

корупції". У зазначеній рубриці розміщено нормативно-правові акти з антикорупційної 

тематики. 

4. Стаття 19. 

Забезпечення сприяння 

етнокультурному розвитку 

2017 рік        За сприяння облдержадміністрації протягом IІІ кварталу 2017 року релігійними 

громадами, громадськими об’єднаннями національних меншин області проведено ряд 

культурно-просвітницьких заходів. 
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національних меншин шляхом 

проведення культурно-

мистецьких та культурно-

просвітницьких заходів 

 

       Зокрема, з 08 по 18 серпня 2017 року у м. Варні, Республіка Болгарія за участі 

Кіровоградської обласної організації "Об’єднання болгар "Нашите хора", Всесвітньої 

Асоціації болгар за підтримки керівництва громади м. Варни та командування Військово-

Морських сил Республіки Болгарії проведено унікальну виставку стендових моделей Ігоря 

Шатохіна "Історія світової авіації за 100 років". Виставка була присвячена відразу кільком 

святам, що проводилися у м.Варні – 100-річчя Військово-Морської авіації Республіки 

Болгарії, Дню Військово-Морського Флоту, Тижню моря та святу "Варна – молодіжна 

столиця Європи". У відкритті виставки взяли участь контр-адмірал Військово-Морських 

сил Болгарії Мітко Пєтєв, заступник мера м. Варни Косто Базітов, головний секретар 

Всесвітньої Асоціації болгар у м. Варна Максим Страхілов, перший секретар Асоціації  

болгар Зорка Гергієва, ветерани Військово-Морських сил Болгарії. Стендова виставка  

Ігоря Шатохіна, відомого колекціонера, представляла паперові моделі літаків, вертольотів, 

танків, фотокарток відомих льотчиків-асів. 

       Також була представлена виставка Сергія Осадчого, керівника Кіровоградської 

обласної організації "Об’єднання болгар "Нашите хора", яка була присвячена визвольній 

війні Болгарії від турецького іга – взяттю Шипки. 

03 серпня 2017 року в Центрі розвитку національних культур "Єдина родина" в 

рамках курсів "Польський культурно-освітній клуб" проведено заняття "Стародавній 

Люблін" за участю пана Павела Мелгеся, аспіранта Люблінського Католицького 

Університету зі спеціальності "Історія мистецтва та музеєзнавство". 

02 вересня 2017 року громадською організацією "Об’єднання поляків "Полонія" 

ім. Кароля Шимановського в Центрі розвитку національних культур "Єдина родина" 

(м. Кропивницький) проведено Національне читання драми Станіслава Виспяньського 

"Весілля".  

           16 вересня 2017 року в рамках відзначення Дня міста Кропивницького було 

проведено фестиваль національних кухонь, де представники національних спільнот взяли 

участь у виступах творчих колективів. 

                22 вересня 2017 року в Центрі розвитку національних культур "Єдина родина" проведено 

музично-культурний вечір "Відкриваємо себе – пізнаємо інших", який було організовано 

керівником громадської організації "Спілка ромської інтелігенції", ромським поетом 

Миколою Ільїним. 

23 вересня 2017 року Союзом Вірмен України в Кіровоградській області проведено 
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святковий концерт до Дня незалежності Республіки Вірменія, участь у якому взяли творчі 

колективи Республіки Вірменія. 

       Протягом вересня 2017 року забезпечено проведення святкових заходів у рамках 

XV Музичного фестивалю ім. Кароля Шимановського. 

       В області створені умови для задоволення релігійних потреб національних меншин. 

Діють релігійні громади іудейського віровизнання, Німецької євангелічно-лютеранської 

церкви, Вірменської Апостольської Церкви, Римо-Католицької Церкви, Руської 

старообрядницької православної церкви та мусульманські громади. В області не 

зафіксовано фактів порушення прав представників національних меншин сповідувати свою 

релігію або переконання. 

       Із керівниками релігійних громад та громадських організацій національних меншин 

постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності виховання серед 

громадян толерантного світогляду, поваги до інших віросповідань, протидії проявам 

расової, етнічної дискримінації або релігійної нетерпимості. 

       Питання гармонізації міжетнічних відносин, сприяння етнічній консолідації 

українського суспільства, протидії ксенофобії, расовій чи етнічній дискримінації 

знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації. 

5. Статті 338, 360, 361, 362, 364, 

365. 

Розроблення та погодження 

законопроекту про збереження 

природних оселищ та видів 

природної флори і фауни, 

зникаючих та рідкісних в Європі 

вересень -  

2017 року 

       За запитом Міністерства екології та природних ресурсів України департаментом 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації буде розглянуто у встановленому 

порядку законопроект про збереження природних оселищ та видів природної флори і 

фауни, зникаючих та рідкісних в Європі, та у разі необхідності підготовлено відповідні 

пропозиції до нього. 

6. Стаття 378, 379. 

Розроблення механізму 

полегшення доступу малого та 

середнього підприємництва до 

кредитних ресурсів 

2017 рік        Для спрощення механізму доступу малого та середнього підприємництва до кредитних 

ресурсів (коштів обласного бюджету) обласною державною адміністрацією розроблено 

Порядок використання коштів для підтримки суб’єктів малого та середнього 

підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській 

області (далі – Порядок), затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 

25 липня 2017 року №362-р. 

  З метою отримання пропозицій щодо розробки Порядку його обговорено з 

райдержадміністраціями, міськвиконкомами, громадськими та профспілковими 
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об’єднаннями підприємців. 

7. Стаття 401. 

Розроблення проекту Стратегії 

розвитку туризму та курортів до 

2026 року 

2017 рік        Проект Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 року знаходиться в стадії 

розробки та погодження. 

8. Статті 404. 
Укладення договорів про 

двостороннє співробітництво з 

питань розвитку сільського 

зеленого туризму між областями 

України та відповідними 

адміністративно-

територіальними одиницями 

держав — членів ЄС 

2017 рік        20 вересня 2017 року у рамках проведення Міжнародної агропромислової виставки 

"AGROEXPO-2017" відбулась туристична виставка "Зелений туризм Кіровоградщини", на 

якій було представлено туристичний потенціал області та презентовано сільські зелені 

садиби. У роботі виставки взяли участь відділи культури та туризму райдержадміністрацій, 

міських виконавчих комітетів міських рад, сільських рад об’єднаних територіальних 

громад та власники 43 сільських зелених садиб області. 

 

 

9. Стаття 404. 

Організація та проведення 

тренінгів для сільського 

населення з питань розвитку 

сільського зеленого туризму, 

відповідних конференцій, 

засідань за круглим столом із 

залученням експертів ЄС, 

організація навчальних поїздок 

до держав — членів ЄС 

2017 рік        В області організовано роботу по проведенню обласних тренінгів, конференцій, 

семінарів для сільського населення з питань розвитку сільських територій шляхом 

стимулювання кооперації на селі. 

20 вересня 2017 року відбулась панельна дискусія на тему: "Аграрний бізнес та 

сільський туризм як елементи платформи для створення кластерної моделі сільського 

розвитку" за участі представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, власників сільських зелених 

садиб, відділів культури та туризму райдержадміністрацій, міських виконавчих комітетів 

міських рад, сільських рад об’єднаних територіальних громад та студентів факультету 

менеджменту Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету. 

10. Стаття 404. 

Вивчення європейського 

досвіду місцевого 

самоврядування, організація 

семінарів в Україні, 

навчальних поїздок до держав 

– членів ЄС 

2017 –  

2018 роки 

       З метою вивчення польського досвіду проведення адміністративно-територіальних 

реформ  здійснюються організаційні заходи щодо навчальної поїздки голів районних рад 

та районних державних адміністрацій до Нижньосілезького воєводства Республіки Польща 

у листопаді поточного року. 
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11. Стаття 404. 

Укладення угод про 

співробітництво між 

територіальними громадами для 

ведення секторального діалогу 

2017 –  

2018 роки 

       Протягом ІІІ кварталу 2017 року угоди про співробітництво між територіальними 

громадами для ведення секторального діалогу не укладались. 

 

 

12. Стаття 419 - 423 

Реформування інтернатних 

закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування; профілактика та 

попередження підліткової 

злочинності, потрапляння у 

складні життєві обставини 

шляхом створення та організації 

діяльності центрів соціальної 

підтримки дітей та сімей в 

адміністративно – 

територіальних одиницях 

2017 рік        Станом на 01 вересня 2017 року на обліку служб у справах дітей райдержадміністрацій 

та міськвиконкомів перебуває 3005 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

       Протягом січня-серпня 2017 року в області набули статусу дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 257 дітей, з яких до закладів системи охорони 

здоров’я влаштовано 7 дітей. На даний час вживаються заходи для пошуку сім’ї цим дітям. 

       Протягом січня-серпня 2017 року в області 274 дитини охоплено сімейними формами 

виховання, а саме:  

 усиновлено 40 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

громадянами України – 33 дитини, іноземними громадянами – 7 дітей; 

       передано під опіку та піклування - 179 дітей; 

 повернено на виховання батькам внаслідок повернення з місць позбавлення волі –  

17 дітей; 

 створено 1 дитячий будинок сімейного типу та 9 прийомних сімей, до яких 

влаштовано 38 дітей. 

       Із загальної чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

2091 дитина виховується під опікою, піклуванням громадян, у 47 дитячих будинках 

сімейного типу та 205 прийомних сім’ях виховується 706 дітей. 

       Сімейними формами виховання в області охоплено 2797 дітей, що становить 93% від 

загальної чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

       В інтернатних закладах області виховується 105 дітей. Вживаються заходи для пошуку 

сімей, які виховуються в інтернатних закладах. 

       З метою активізації процесу національного усиновлення 03 лютого 2016 року служба у 

справах дітей спільно з департаментом охорони здоров’я, управлінням освіти, науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації заключили спільний договір про співпрацю із 

Благодійною організацією "Благодійний Фонд "Зміни одне життя – Україна" щодо 

сприяння сімейному влаштуванню у сім’ї громадян України дітей-сиріт та дітей, 
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позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах, будинках 

дитини, закладах професійно-технічної освіти, притулках, дитячих будинках тощо.  

       Станом на 01 вересня 2017 року за сприяння Фонду відзнято 106 відеороликів  про 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право бути 

усиновленими, та виховуються в інтернатних закладах. 

       Служба у справах дітей облдержадміністрації співпрацює із Благодійним фондом 

«Розвиток України» щодо інформаційного наповнення Всеукраїнського національного 

порталу  «www.sirotsvy.net» (далі – Портал). Станом на 01 вересня 2017 на Порталі  

розміщені фото 377 дітей, які мають право бути усиновленими.  

        Із загальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  

122 дитини мають земельну ділянку (пай) на праві власності, у 115 дітей оформлено 

державний акт на право приватної власності, опікун над майном призначений у 115 дітей, 

7 – у стадії переоформлення.  

       За інформацією райдержадміністрацій, міськвиконкомів станом на 01 вересня  

2017 року  житловою площею забезпечено 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа.  

       На обліку в службах у справах дітей райдержадміністрацій та міськвиконкомів 

перебуває 2305 дітей, які проживають у 986 сім’ях, що опинилися у складних життєвих 

обставинах.  

       З метою захисту прав дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися у складних 

життєвих обставинах, службами у справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів 

спільно з відділами соціального захисту населення райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, районними (міськими) центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді проводяться перевірки умов проживання даної категорії сімей.  

       Службами у справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів спільно з 

районними (міськими) відділами Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області, відділами освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, 

районними, міськими центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводяться 

профілактичні бесіди та попереджувальні заходи у роботі з батьками, які ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків, з метою недопущення втрати дитиною біологічної 

родини, вживаються заходи із попередження безпритульності та бездоглядності серед 

дітей шляхом проведення профілактичних рейдів "Діти вулиці", "Вокзал".  
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13. Стаття 419 - 423 

Забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 

осіб з їх числа 

2017 –  

2019 роки 

       Проводиться  відповідна робота щодо взяття дітей на квартирний облік. На 

первинному обліку служб у справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів у віці 

від 16 до 18 років перебуває 616 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з них: 227 - мають житло на праві власності та користування, 319 - 

перебувають на квартирному обліку, що підтверджено відповідними рішеннями міських, 

селищних та сільських рад. Робота щодо постановки решти дітей на квартирний облік 

триває. 

14. Стаття 434. 

Запровадження нових 

інструментів та механізмів 

щодо роботи з молоддю 

шляхом удосконалення 

законодавства у молодіжній 

сфері 

2017- 

2018 роки 
       У м.Кропивницькому діє "Молодіжний парламент" - пілотний проект в Україні (далі – 

Проект), який стартував у червні 2016 року. Проект відкрито під патронатом голови 

обласної державної адміністрації Кузьменка С.А. та за підтримки Федерального 

міністерства закордонних справ Німеччини через представництво Фонду Ганса Зайделя. 
Згідно з концепцією Проекту, Молодіжний парламент – колегіальний орган, пріоритетним 

завданням якого є представлення інтересів молоді всієї Кіровоградщини. Проект має два 

етапи реалізації: 

перший – організаційна підготовка Проекту, відкриття Молодіжного центру, 

проведення виборів депутатів та першої сесії; 

другий – розширення масштабів діяльності до обласного рівня. Передбачається, що в 

кожному районі області будуть обрані радники депутатів Молодіжного парламенту, які 

братимуть активну участь у роботі Молодіжного парламенту. Очікуваним результатом є 

проведення загального обласного молодіжного форуму, під час якого найактивніша та 

найталановитіша молодь Кіровоградщини об’єднає свої зусилля і створить потужну, 

реально діючу, обласну молодіжну організацію Кіровоградщини. 

       В області четвертий рік поспіль проводиться обласний військово-патріотичний проект 

"Захисник Кіровоградщини", яким передбачено формування та пропагування здорового 

способу життя; виховання морально-психологічної стійкості, почуття патріотизму та 

колективізму; залучення молоді до систематичних занять військово-прикладними видами 

спорту, як однієї з форм підготовки молоді до служби в армії; удосконалення фізичної 

підготовки молоді. 

15. Стаття 434 

Розвиток мережі молодіжних 

центрів 

2017- 

2019 роки 
       В Новоукраїнській ОТГ створений "Центр розвитку ініціатив молоді 

Новоукраїнської громади", ідея якого полягає в тому, що молодь сама створює 

проекти для розвитку об’єднаної територіальної громади, які мають реалізовуватися 

за рахунок місцевого бюджету, грантової діяльності. Проводяться семінари та круглі 
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столи щодо розширення мережі молодіжних центрів. 

16. Стаття 434 

Реалізація програми 

"Молодіжний працівник" з 

підготовки працівників, які 

працюють з молоддю із 

залученням державних 

службовців молодіжної сфери 

та представників молодіжних 

громадських організацій 

 

2017- 

2019 роки 

       З 15 по 17 вересня 2017 року у м. Кропивницькому проведено базовий тренінг 

програми "Молодіжний працівник", у якому взяли участь 17 представників 

Кіровоградської області. 

17. Стаття 437 – 440. 

Сприяння участі представників 

України в реалізації проектів 

програми ЄС "Креативна 

Європа" 

 

 

2017- 

2019 роки 

       У рамках виконання заходів щодо сприяння участі представників України в реалізації 

проектів програми ЄС "Креативна Європа" департаментом культури, туризму та 

культурної спадщини облдержадміністрації було надіслано дану програму до підвідомчих 

закладів культури та зацікавлених осіб. 

18. Стаття 437. 

Включення заходів з охорони 

культурної спадщини до плану 

заходів на регіональному та 

місцевому рівні 

 

2017- 

2019 роки 

       Пропозиції щодо заходів з охорони культурної спадщини надано до проекту обласної 

програми соціально-економічного розвитку області на 2018 рік. 

       Заходи з охорони культурної спадщини включено до Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року за напрямком "Соціокультурний розвиток". 
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19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 437. 

Розроблення порядку 

визначення меж і режимів 

використання зон охорони 

пам’яток культурної спадщини 

з визначенням таких зон, 

історичних ареалів населених 

місць; 

визначення у містобудівній 

документації на регіональному 

та місцевому рівні 

планувальних обмежень з 

урахуванням зон охорони 

пам’яток культурної спадщини, 

історичних ареалів населених 

місць 

2017 рік        У рамках виконання заходів з охорони культурної спадщини продовжуються роботи з 

виготовлення історико-архітектурних опорних планів з визначенням історичних ареалів 

населених пунктів у містах Кропивницький та Бобринець.  

20. Стаття 437. 

Вивчення та впровадження 

найкращих методів управління 

об’єктами всесвітньої 

культурної спадщини, що 

застосовуються в ЄС 

2017- 

2019 роки 

       На території області об’єкти всесвітньої культурної спадщини відсутні. 

21. Стаття 437. 

Організація заходів з метою 

підвищення рівня обізнаності 

про Конвенцію ЮНЕСКО про 

охорону та заохочення 

розмаїття форм культурного 

самовираження   

2017- 

2019 роки 

       На ІІІ квартал 2017 року заходів щодо підвищення рівня обізнаності про Конвенцію 

ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження не 

заплановано. 
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22. Стаття 441. 

Прийняття нормативно-

правових актів у сфері 

розвитку спортивних споруд 

2017 рік        За запитом Міністерства молоді та спорту України управлінням освіти, науки, молоді 

та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації буде розглянуто у 

встановленому порядку та у разі необхідності підготовлено пропозиції до законопроекту у 

сфері розвитку спортивних споруд. 

23. Стаття 441. 

Проведення в Україні 

міжнародних фізкультурно-

оздоровчих та спортивних 

заходів 

2017- 

2019 роки 

       Управлінням освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації проводяться заходи 

щодо участі спортсменів області у міжнародних фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходах, що проходять на території України.  

24. Статті 446 – 448.  

Залучення місцевих та 

регіональних органів влади до 

транскордонного та 

регіонального співробітництва  

і відповідних управлінських 

структур та створення 

сприятливої законодавчої бази, 

підтримки та нарощування 

потенціалу розвитку, а також 

забезпечення зміцнення 

транскордонних та 

регіональних економічних 

зв’язків і ділового партнерства 

2017- 

2019 роки 

       З метою розвитку і поглиблення міжнародного співробітництва області протягом  

ІІІ кварталу 2017 року обласною державною адміністрацією здійснено відповідні 

організаційні заходи. 

       З 25 по 26 липня 2017 року забезпечено проведення у м. Кропивницькому 

"Велокаравану дружби Україна - Корея" (далі – Велокараван дружби) за участі 

Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в Україні Пана Лі Янг-Гу та 

консультанта з економічних і політичних питань Посольства Республіки Корея в Україні 

Лиходовського Сергія Володимировича. У рамках візиту 25 липня 2017 року забезпечено 

проведення протокольної зустрічі голови обласної державної адміністрації Кузьменка С.А. 

з делегацією Посольства Республіки Корея в Україні, у ході якої високоповажних гостей 

було ознайомлено з соціально - економічним, культурним та інвестиційним потенціалом 

області, а також розвитком аграрного сектору Кіровоградщини. 

       За результатами зустрічі досягнуто домовленостей щодо сприяння з боку 

облдержадміністрації в активізації українсько-корейського співробітництва на 

регіональному рівні. 

       20 вересня 2017 року у рамках візиту до області та участі у Міжнародному 

інвестиційному форумі "Central Ukrainian ID-2017" (далі – Форум) і Міжнародній 

агропромисловій виставці "AGROEXPO-2017" (далі – Виставка) проведено протокольну 

зустріч голови облдержадміністрації Кузьменка С.А. з делегацією м. Сюйчжоу провінції 

Цзянсу Китайської Народної Республіки, у ході якої обговорено низку питань щодо 

подальшого розгортання взаємовигідного двостороннього співробітництва між регіонами, 

встановлення прямих контактів між представниками ділових кіл Кіровоградщини та  

м. Сюйчжоу. 
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        За результатами зустрічі досягнуто домовленостей щодо подальшого розвитку 

українсько-китайської співпраці на регіональному рівні та, зокрема, її інвестиційної і 

економічної складової, опрацювання питання щодо механізмів залучення китайських 

інвестицій в економіку Кіровоградщини та участі делегації області у роботі  

ХХ Міжнародного інвестиційного форуму, який буде проходити в м. Сюйчжоу провінції 

Цзянсу з 07 по 09 листопада 2017 року. 

       20 вересня поточного року проведено протокольну зустріч голови 

облдержадміністрації Кузьменка С.А з делегацією Посольства Республіки Корея в Україні 

на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні  

Паном Лі Янг-Гу, у ході якої сторонами обговорено питання активізації українсько-

корейських відносин на регіональному рівні, зокрема у сфері аграрного виробництва, 

налагодження зв’язків між вищими навчальними закладами сільськогосподарського 

профілю Кіровоградщини та Республіки Корея, раціонального використання водних 

ресурсів у сільському господарстві та ін. 

       За результатами зустрічі досягнуто домовленостей щодо сприяння з боку 

облдержадміністрації у налагодженні та подальшому розвитку прямих господарських 

зв’язків між суб’єктами господарювання області та Республіки Корея. 

       21 вересня 2017 року відбулась протокольна зустріч голови облдержадміністрації 

Кузьменка С.А. з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Македонія в Україні 

Паном Столе Змейкоскі, у ході якої обговорено перспективи інтенсифікації українсько-

македонського співробітництва на регіональному рівні та перспективні сфери майбутньої 

практичної співпраці. 

       За результатами зустрічі досягнуто домовленостей щодо активізації співробітництва в 

торговельно-економічній та науково-технічній сферах. 

       В області вживається низка заходів для розгортання міжнародного співробітництва у 

гуманітарній сфері. 

       Так, вищими навчальними закладами області налагоджена співпраця з вищими 

навчальними закладами зарубіжних країн, де студенти та викладачі мають можливість 

проходити практику та стажування. Так, Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка (далі – ЦДПУ) плідно співпрацює з 

навчальними закладами Республіки Австрія, Королівства Бельгія, Республіки Білорусь, 

Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, 
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Республіки Польща, Турецької Республіки та Чеської Республіки. 

       З метою вивчення світового досвіду організації освітніх процесів з використанням 

сучасних технологій та дотримання гендерної рівності, у рамках програми Європейського 

Союзу "Erasmus+" делегація представників фізико-математичного факультету ЦДПУ взяла 

участь у стажуванні, що проходило у липні 2017 року на базі Університету  

Вітовта Великого, м. Каунас, Литовська Республіка. 

       З 12 по 18 вересня 2017 року делегація Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка відвідала університет міста 

Вроцлава та взяла участь у Міжнародній конференції "Мова та мовознавство без кордонів" 

(6-ті Лінгвістичні читання у м. Вроцлаві), яка проводиться Інститутом германської 

філології Вроцлавського університету, м. Вроцлав Республіки Польща. 

       21 вересня 2017 року у рамках Виставки відбулася зустріч делегації Посольства 

Республіки Корея в Україні з викладачами та студентами Центральноукраїнського 

національного технічного університету (далі – ЦНТУ). У ході зустрічі обговорено низку 

важливих питань у галузі агропромислового розвитку України, можливості налагодження 

співпраці ЦНТУ з вищими навчальними закладами Республіки Корея. 

25. Статті 446 – 448. 

Сприяння розвитку агенцій 

регіонального розвитку, що 

повинні стати осередками 

співпраці між державним, 

приватним та громадськими 

секторами та працюватимуть 

як офіс з надання практичної 

щодо підготовки та реалізації 

програм і проектів 

регіонального розвитку 

2017- 

2019 роки 

       Згідно з рішенням Кіровоградської обласної ради від 20 травня 2016 року №103 "Про 

Агенцію регіонального розвитку Кіровоградської області" та розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 03 червня 2016 року №234-р "Про агенцію 

регіонального розвитку Кіровоградської області" (далі - розпорядження) визначено, що 

засновниками Агенції регіонального розвитку виступають Кіровоградська обласна рада та 

обласна державна адміністрація. 

       Відповідно до зазначеного розпорядження утворено обласну робочу групу з питань 

сприяння утворенню Агенції регіонального розвитку Кіровоградської області (далі – 

Робоча група) та затверджено її новий склад. 

       23 серпня та 15 вересня 2017 року відбулися засідання Робочої групи, на яких було 

обговорено питання фінансування Агенції регіонального розвитку, реєстрації установи, 

визначення співзасновників та представників до наглядової ради. Узгоджені пропозиції з 

цих питань будуть винесені на розгляд обласної ради. 

       На даний час, опрацьовується питання щодо можливості залучення Кіровоградської 

регіональної торгово–промислової палати та Центральноукраїнського національного 

технічного університету як співзасновників Агенції регіонального розвитку. 
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IV квартал 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 4. Забезпечення 

здійснення заходів, пов’язаних 

із захистом прав національних 

меншин, у тому числі в рамках 

виконання Плану дій щодо 

лібералізації Європейським 

Союзом візового режиму для 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 рік       З метою реалізації в області державної політики у сфері міжнаціональних відносин та 

забезпечення прав національних меншин в області діє Програма розвитку 

міжнаціональних відносин та підтримки діяльності національно-культурних товариств 

Кіровоградської області до 2022 року, яку затверджено рішенням обласної ради від 10  

листопада 2017 року №386.  

      Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації від 28 вересня 2012 року 

№ 587-р "Про затвердження обласного плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року" та від 

14 червня 2017 року №280-р "Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню 

національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив 

громадськості у цій сфері" затверджено заходи щодо протидії проявам ксенофобії, надання 

рівних прав та можливостей представникам різних національностей. Розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2013 року № 546-р в області 

затверджено план заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 

суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. 

      При обласній державній адміністрації функціонує Рада представників національно-

культурних товариств. До її складу входять 23 представники азербайджанської, 

білоруської, болгарської, вірменської, єврейської, німецької, молдавської, польської та 

ромської національних спільнот.  

      Також при облдержадміністрації діє Громадська рада, склад якої був оновлений у 

квітні 2017 року. До складу Громадської ради увійшли Хачатрян Т.С. – голова 

відокремленого підрозділу громадської організації "Спілка вірмен України" 

Кіровоградської області та Арутюнян О.С. – керівник громадської організації "Центр 

розвитку національних культур "Єдина родина". При Громадській раді діє постійна комісія 

з питань європейської інтеграції, розвитку громадянського суспільства, національностей та 

духовності. 

      Громадська рада діє при Вільшанській районній державній адміністрації, до складу якої 

входять і представники болгарської національної меншини. До складу Вільшанської 

районної ради входять 5 представників болгарської національної меншини. 

2017 рік       Місцеві засоби масової інформації забезпечують інформаційний супровід заходів 

національно-культурного спрямування за участі представників національних меншин. 
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      Низка місцевих інформаційних Інтернет-сайтів ("Новини Кіровоградщини", "Весь 

Кіровоград", "Акула", "Точка доступу", "Перша електронна газета"), газета "Вечірня 

газета", "Наше місто Єлисаветград", "Первая городская газета", "Кіровоградська правда"  

поінформували, що 26 жовтня у Кіровоградському обласному центрі дитячої та юнацької 

творчості (м. Кропивницький) у рамках реалізації проекту "Formation+" відбувся 

фестиваль "Єдина родина у центрі України". 

      В області організована і систематично проводиться інформаційно-просвітницька та 

попереджувально-профілактична робота серед дітей, учнівської молоді, школярів, 

студентів та батьківської громадськості щодо запобігання проявам ксенофобії, расової та 

етнічної дискримінації. У жовтні - грудні 2017 року у бібліотечних закладах проведено 

інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на формування толерантності, поваги до 

культури, історії, мови, звичаїв та традицій представників різних національностей: 

"Україна – полікультурна держава", "Вчимося жити разом". Організовано виставки у 

бібліотечних закладах "Від миру вдома - до миру в усьому світі", "Народів малих не 

буває", "Національні меншини Кіровоградщини". Проведення заходів висвітлюється на 

веб-сайтах бібліотечних та освітніх закладів. 

      На головному меню офіційного веб-сайту облдержадміністрації створена рубрика 

"Європейський вибір", у якій розміщено підрубрику "Імплементація Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС". У зазначеній рубриці розміщено План заходів з імплементації Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС, а також Текст Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом та його державами – членами. 

2. 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 

2015 -  

2017 роки 

      З метою підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів 

місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції державним навчальним 

закладом "Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій" 

облдержадміністрації забезпечено проведення: 

       04 жовтня 2017 року тематичної зустрічі на тему: "Європейська та євроатлантична 

інтеграція України"; 

       07 листопада 2017 року лекції на тему: "Європейська та євроатлантична інтеграція 

України". 
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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 

 

  

 

 

3. Статті 18, 22. 

Підвищення рівня кваліфікації 

вищих посадових осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування, 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 

2017 рік       У рамках проекту українсько-німецької "Академії доброго урядування та підвищення 

компетентності в Європі AGREE" Європейської Академії Берліну та з метою вивчення 

європейського досвіду доброго урядування, запобігання та протидії корупції, посилення і 

підтримки громадянського суспільства здійснено організаційні заходи та забезпечено 

участь 9 держслужбовців області у низці тематичних семінарів, що проходили у липні – 

жовтні 2017 року у м. Берліні, Федеративна Республіка Німеччина. 

      На офіційному веб-сайті облдержадміністрації діє рубрика "Запобігання проявам 

корупції", у якій розміщено нормативно-правові акти з антикорупційної тематики. 

4. Стаття 19. 

Забезпечення сприяння 

етнокультурному розвитку 

національних меншин шляхом 

проведення культурно-

мистецьких та культурно-

просвітницьких заходів 

 

2017 рік       За сприяння облдержадміністрації протягом IV кварталу 2017 року релігійними 

громадами, громадськими об’єднаннями національних меншин області проведено ряд 

культурно-просвітницьких заходів. 

      Зокрема, 06 жовтня 2017 року Центром розвитку національних культур "Єдина родина" 

спільно з Кіровоградським обласним художнім музеєм проведено літературно-музичний 

вечір "Єдність в багатоманітності", де представники болгарської, вірменської, єврейської, 

польської та ромської діаспор виконали національні пісні, танці, вірші. Також у рамках 

заходу було організовано виставку робіт Олександра Петрова - болгарського майстра-

вишивальника з смт Вільшанка Кіровоградської області. 
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      26 жовтня 2017 року до Дня міжкультурного діалогу у м.Кропивницькому проведено 

фестиваль "Єдина родина в центрі України!". Захід відбувся у рамках проекту  

"Formation +" та за підтримки Всеукраїнської організації "Інтеграція і розвиток", DVV 

International, управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, управління 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. Участь у заході взяли більше 250 осіб, 

серед яких  були представники громадських організацій, національних меншин, творчих 

колективів області, дитячих та молодіжних євроклубів, студентського самоврядування. 

Робота фестивалю відбувалася у формі баркемпу: були проведені майстер-класи та 

виставки професійних майстринь, ігри волонтерів Корпусу Миру США в Україні, майстер-

клас "Критичне мислення", краєзнавчі презентації, презентації національних кухонь, одягу, 

визначних місць різних країн.  Також була організована робота інтерактивного інтерв’ю на 

тему: "Україна – країна міжкультурного діалогу: Листівка другу", де кожен бажаючий міг 

залишити власні думки та побажання. У рамках заходу Олександрівським районним 

краєзнавчим музеєм були представлені виставки "Поляки на Олександрівщині" та "Євреї 

на Олександрівщині".  

      З 04 по 05 листопада 2017 року керівник Кіровоградської обласної громадської 

організації "Об’єднання болгар "Нашите Хора" Осадчий С.Ю. та представник управління 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Сметана Б.Я. взяли участь у VІІІ сесії 

Всесвітнього парламенту Асоціації болгар всього світу (м. Софія, Болгарія). У рамках 

заходу розглядалися питання культурного співробітництва болгарської діаспори, що 

проживають поза межами території історичної батьківщини Болгарії. 

      23 листопада 2017 року у Центрі розвитку національних культур "Єдина родина" 

відбувся семінар на тему "Полікультурний розвиток громадянського суспільства як основа 

взаєморозуміння та врегулювання конфліктів". Представники громадськості, представники 

місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій національних меншин 

обговорити питання полікультурності, поліетнічності, взаємодії та довіри, активної 

громадянської позиції в процесі розвитку громадянського суспільства. 

      17 грудня 2017 року Спілкою вірмен України у Кіровоградській області проведено  

V ювілейний благодійний новорічний вечір "Барі Нор Тарі". На свято були запрошені діти 

та дорослі, у тому числі представники національних меншин міста. Учасникам 

новорічного вечору були підготовлені концертні номери з вірменськими піснями та 

танцями. 



        

 

45 

      28 грудня 2017 року діти представників національних меншин взяли участь у Святі 

Новорічної ялинки, яке проходило під патронатом голови облдержадміністрації  

Кузьменка С.А.  

      Із керівниками релігійних громад та громадських організацій національних меншин 

постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності виховання серед 

громадян толерантного світогляду, поваги до інших віросповідань, протидії проявам 

расової, етнічної дискримінації або релігійної нетерпимості. 

      Питання гармонізації міжетнічних відносин, сприяння етнічній консолідації 

українського суспільства, протидії ксенофобії, расовій чи етнічній дискримінації 

знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації. 

5. Стаття 378, 379. 

Розроблення механізму 

полегшення доступу малого та 

середнього підприємництва до 

кредитних ресурсів 

2017 рік       Для спрощення механізму доступу малого та середнього підприємництва до кредитних 

ресурсів (коштів обласного бюджету) обласною державною адміністрацією розроблено 

Порядок використання коштів для підтримки суб’єктів малого та середнього 

підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській 

області, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 25 липня  

2017 року №362-р. 

6. Стаття 401. 

Розроблення проекту Стратегії 

розвитку туризму та курортів до 

2026 року 

2017 рік       Розроблено та затверджено обласний план заходів із реалізації завдань Стратегії 

розвитку туризму та курортів на період до 2026 року в 2017-2018 роках.        

      Проект Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 року знаходиться в розробці. 

 

7. Статті 404. 
Укладення договорів про 

двостороннє співробітництво з 

питань розвитку сільського 

зеленого туризму між областями 

України та відповідними 

адміністративно-

територіальними одиницями 

держав — членів ЄС 

2017 рік       20 вересня 2017 року у рамках проведення Міжнародної агропромислової виставки 

"AGROEXPO-2017" відбулась туристична виставка "Зелена садиба Кіровоградщини", на 

якій було представлено туристичний потенціал області та презентовано сільські зелені 

садиби. У роботі виставки взяли участь відділи культури та туризму райдержадміністрацій, 

міських виконавчих комітетів міських рад, сільських рад об’єднаних територіальних 

громад та власники 43 сільських зелених садиб області. 

 

 

8. Стаття 404. 

Організація та проведення 

тренінгів для сільського 

2017 рік       В області організовано роботу по проведенню обласних тренінгів, конференцій, 

семінарів для сільського населення з питань розвитку сільських територій шляхом 

стимулювання кооперації на селі. 
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населення з питань розвитку 

сільського зеленого туризму, 

відповідних конференцій, 

засідань за круглим столом із 

залученням експертів ЄС, 

організація навчальних поїздок 

до держав — членів ЄС 

      З 13 по 14 листопада 2017 року на базі Кіровоградської регіональної торгово-

промислової палати проведено бізнес семінар "Модель сталого розвитку для компаній в 

агросекторі" для представників малого та середнього бізнесу. 

      З 04 по 06 грудня 2017 року на базі державного навчального закладу "Центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій" 

облдержадміністрації проведено тематичний короткостроковий семінар "Проблемні 

питання розвитку агропромислового комплексу в області". 

9. Стаття 404. 

Вивчення європейського 

досвіду місцевого 

самоврядування, організація 

семінарів в Україні, 

навчальних поїздок до держав 

– членів ЄС 

2017 –  

2018 роки 

      З метою вивчення досвіду децентралізації та впровадження реформ самоврядування на 

прикладі Нижньосілезького воєводства Республіки Польща з 28 листопада по 02 грудня 

2017 року здійснено організаційні заходи та забезпечено візит міжвідомчої делегації 

області до Нижньосілезького воєводства Республіки Польща на чолі з головою 

Кіровоградської обласної ради Чорноіваненком О.А. 

      За результатами візиту досягнуто домовленостей щодо: подальшого розгортання 

взаємовигідної співпраці Кіровоградщини з Нижньосілезьким воєводством Республіки 

Польща у рамках Угоди між Кіровоградською обласною державною адміністрацією 

України та Адміністрацією Нижньосілезького воєводства Республіки Польща про 

регіональне співробітництво; опрацювання питання щодо проведення двосторонніх 

тренінгів з питань ефективності функціонування місцевого самоврядування; активізації 

налагодження співробітництва на рівні районних гілок влади; участі делегації 

Нижньосілезького воєводства Республіки Польща у Міжнародному інвестиційному форумі 

"Central Ukrainian ID" та Міжнародній агропромисловій виставці "AGROEXPO" у вересні 

2018 року. 

10. Стаття 404. 

Укладення угод про 

співробітництво між 

територіальними громадами для 

ведення секторального діалогу 

2017 –  

2018 роки 

      Протягом ІV кварталу 2017 року угоди про співробітництво між територіальними 

громадами для ведення секторального діалогу не укладались. 

 

11. Стаття 419 - 423 

Реформування інтернатних 

закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

2017 рік       Станом на 26 грудня 2017 року на обліку служб у справах дітей райдержадміністрацій 

та міськвиконкомів перебуває 2983 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

      Протягом 2017 року на території області сімейними формами виховання охоплено 394 



        

 

47 

піклування; профілактика та 

попередження підліткової 

злочинності, потрапляння у 

складні життєві обставини 

шляхом створення та організації 

діяльності центрів соціальної 

підтримки дітей та сімей в 

адміністративно – 

територіальних одиницях 

дитини, а саме:  

        усиновлено 70 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  

        передано під опіку та піклування 235 дітей;  

        влаштовано до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу 66 дітей;  

        повернуто батькам 23 дитини; 

      На території області проживає 510 усиновлених дітей. Нагляд за умовами їх 

проживання здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.  

      У сім'ях опікунів, піклувальників виховується 2075 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

      Станом на 26 грудня  2017 року в області функціонує 46 дитячих будинків сімейного 

типу та 207 прийомних сімей, в яких виховується 713 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

      Сімейними формами виховання в області охоплено 2788 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, що становить 93,5% від загальної кількості дітей 

зазначеної категорії. 

      В інтернатних закладах області виховується 110 дітей. Вживаються заходи для пошуку 

сімей для дітей, які виховуються в інтернатних закладах. 

      З метою активізації процесу національного усиновлення Служба у справах дітей 

облдержадміністрації співпрацює з Благодійним фондом "Розвиток України" щодо 

інформаційного наповнення Всеукраїнського національного порталу "www.sirotsvy.net" 

(далі – Портал). На Порталі розміщені фотокартки 376 дітей, які мають право бути 

усиновленими. 

      На обліку в службах у справах дітей райдержадміністрацій та міськвиконкомів 

перебуває 2292 дитини, які проживають у 995 сім’ях, що опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

      З метою захисту прав дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися у складних 

життєвих обставинах, службами у справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів 

спільно з відділами соціального захисту населення райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, районними (міськими) центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді проводяться перевірки умов проживання даної категорії сімей. Протягом 2017 року 

службами здійснено 5545 перевірки умов проживання дітей зазначеної категорії, за 

результатами проведеної роботи 1010 батьків отримали офіційні попередження щодо 
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невиконання ними батьківських обов’язків, до адміністративної відповідальності за 

клопотаннями служб у справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів за статтею 

184 Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнено 412 батьків, які 

ухиляються від виконання обов’язків по вихованню дітей. За позовами служб у справах 

дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів 157 родин позбавлено батьківських прав. 

      Службами у справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів спільно з 

районними (міськими) відділами Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області, відділами освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, 

районними, міськими центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводяться 

профілактичні бесіди та попереджувальні заходи у роботі з батьками, які ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків, з метою недопущення втрати дитиною біологічної 

родини, вживаються заходи із попередження безпритульності та бездоглядності серед 

дітей шляхом проведення профілактичних рейдів "Діти вулиці", "Вокзал". Так, протягом 

січня-листопада 2017 року проведено 2356 профілактичних рейдів, у ході яких виявлено 

330 дітей, які потребували соціального захисту. Вилучено з несприятливого середовища 

132 дитини, вжито заходів щодо їх влаштування. 

      Для попередження правопорушень у навчальних закладах області створені і 

функціонують Ради профілактики правопорушень та попередження злочинності серед 

неповнолітніх. 

      З метою попередження негативних явищ в учнівському середовищі, діти, які 

перебувають на внутрішкільному обліку та на обліку у ювенальній поліції, залучаються до 

гурткової роботи та до занять у спортивних секціях. Впроваджуються просвітницькі та 

профілактичні програми: "Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді 

України щодо здорового способу життя", "Сімейна розмова", "Дорослішай на здоров'я", 

"Школа порозуміння". 

12. Стаття 419 - 423 

Забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 

осіб з їх числа 

2017 –  

2019 роки 

      На первинному обліку служб у справах дітей райдержадміністрацій, виконавчих 

комітетів міських рад у віці від 16 до 18 років перебуває 621 дитина-сирота та дитина, 

позбавлена батьківського піклування, з них: 243 – мають житло на праві власності та 

користування, 327 – перебувають на квартирному обліку, що підтверджено відповідними 

рішеннями міських, селищних та сільських рад. Робота щодо постановки решти дітей на 

квартирний облік триває. 

      Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 115 
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дітей мають земельну ділянку (пай) на праві власності, у 111 дітей оформлено державний 

акт на право приватної власності, опікун  над майном призначений у 111 дітей, 4 – в стадії 

переоформлення документів. 

      За інформацією райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад станом  на   

26  грудня 2017 року житловою площею забезпечено 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, і осіб з їх числа. 

13. Стаття 434. 

Запровадження нових 

інструментів та механізмів 

щодо роботи з молоддю 

шляхом удосконалення 

законодавства у молодіжній 

сфері 

2017- 

2018 роки 

       У м.Кропивницькому діє "Молодіжний парламент" - пілотний проект в Україні (далі – 

Проект), який стартував у червні 2016 року. Проект відкрито під патронатом голови 

обласної державної адміністрації Кузьменка С.А. та за підтримки Федерального 

міністерства закордонних справ Німеччини через представництво Фонду Ганса Зайделя. 

Згідно з концепцією Проекту, Молодіжний парламент – колегіальний орган, пріоритетним 

завданням якого є представлення інтересів молоді всієї Кіровоградщини. Проект має два 

етапи реалізації: 

перший – організаційна підготовка Проекту, відкриття Молодіжного центру, проведення 

виборів депутатів та першої сесії; 

другий – розширення масштабів діяльності до обласного рівня. Передбачається, що в 

кожному районі області будуть обрані радники депутатів Молодіжного парламенту, які 

братимуть активну участь у роботі Молодіжного парламенту. Очікуваним результатом є 

проведення загального обласного молодіжного форуму, під час якого найактивніша та 

найталановитіша молодь Кіровоградщини об’єднає свої зусилля і створить потужну, 

реально діючу обласну молодіжну організацію Кіровоградщини. 

       В області четвертий рік поспіль проводиться обласний військово-патріотичний проект 

"Захисник Кіровоградщини", яким передбачено формування та пропагування здорового 

способу життя; виховання морально-психологічної стійкості, почуття патріотизму та 

колективізму; залучення молоді до систематичних занять військово-прикладними видами 

спорту, як однієї з форм підготовки молоді до служби в армії; удосконалення фізичної 

підготовки молоді. 

      Пропозиції щодо реалізації подібних проектів були надіслані Міністерству молоді та 

спорту України як нові інструменти та механізми щодо роботи з молоддю. 

14. Стаття 434 

Розвиток мережі молодіжних 

центрів 

2017- 

2019 роки 
      В Новоукраїнській ОТГ створений "Центр розвитку ініціатив молоді 

Новоукраїнської громади", ідея якого полягає в тому, що молодь сама створює 

проекти для розвитку об’єднаної територіальної громади, які мають реалізовуватися 
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за рахунок місцевого бюджету, грантової діяльності. Проводяться семінари та круглі 

столи щодо розширення мережі молодіжних центрів.  

15. Стаття 434 

Реалізація програми 

"Молодіжний працівник" з 

підготовки працівників, які 

працюють з молоддю із 

залученням державних 

службовців молодіжної сфери 

та представників молодіжних 

громадських організацій 

2017- 

2019 роки 

       Протягом 2017 року в області проведено 2 базових семінари програми "Молодіжний 

працівник" за участю державних службовців молодіжної сфери та представників 

молодіжних громадських організацій. 

16. Стаття 437 – 440. 

Сприяння участі представників 

України в реалізації проектів 

програми ЄС "Креативна 

Європа" 

 

 

2017- 

2019 роки 

      У рамках візиту до області делегації Представництва ЄС в Україні та в межах 

інформаційної кампанії Представництва ЄС в Україні "Будуймо Європу в Україні", 01 

листопада 2017 року забезпечено протокольну зустріч заступника голови – керівника 

апарату облдержадміністрації Лобанової С.В. з представниками Представництва ЄС в 

Україні за участі представників громадських, молодіжних організацій та засобів масової 

інформації. У ході заходу присутніх було ознайомлено з низкою проектів, які реалізуються 

Представництвом ЄС в Україні, зокрема з найбільшою грантовою програмою ЄС 

"Креативна Європа". 

       04 грудня 2017 року в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Д.Чижевського 

організовано відкритий тренінг, у рамках якого презентовано програму "Креативна 

Європа" (далі – Програма) за участю керівника Програми Національного бюро програми 

ЄС "Креативна Європа" в Україні Юлії Федів. Під час проведення заходу обговорювались 

питання розвитку та популяризації культурних та лінгвістичних напрямків 

м.Кропивницький. 

17. Стаття 437. 

Включення заходів з охорони 

культурної спадщини до плану 

заходів на регіональному та 

місцевому рівні 

2017- 

2019 роки 

      Питання реалізації заходів з охорони культурної спадщини увійшло до обласної 

програми соціально-економічного розвитку Кіровоградської області на 2018 рік.       

 

 

 

18. 

 

Стаття 437. 

Розроблення порядку 

2017 рік Роботи щодо розробки історико-архітектурних опорних планів продовжуються у містах 

Кропивницький та Бобринець. У 2017 році такі роботи розпочаті у м.Новоукраїнка. 
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визначення меж і режимів 

використання зон охорони 

пам’яток культурної спадщини 

з визначенням таких зон, 

історичних ареалів населених 

місць; 

визначення у містобудівній 

документації на регіональному 

та місцевому рівні 

планувальних обмежень з 

урахуванням зон охорони 

пам’яток культурної спадщини, 

історичних ареалів населених 

місць 

Вищезазначені населені пункти занесені до Списку історичних населених місць України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №878. 

 

 

19. Стаття 437. 

Вивчення та впровадження 

найкращих методів управління 

об’єктами всесвітньої 

культурної спадщини, що 

застосовуються в ЄС 

2017- 

2019 роки 

      Методи управління об’єктами всесвітньої культурної спадщини опрацьовані та 

надіслані для використання відділам культури і туризму райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів.  

     У ІV кварталі 2017 року вивчалося питання занесення до попереднього списку об’єктів 

культурної спадщини ЮНЕСКО поселення трипільської культури на території 

Новоархангельського району. 

20. Стаття 437. 

Організація заходів з метою 

підвищення рівня обізнаності 

про Конвенцію ЮНЕСКО про 

охорону та заохочення 

розмаїття форм культурного 

самовираження   

2017- 

2019 роки 

      З 28 по 30листопада 2017 року на базі обласного Центру народної творчості та клубних 

закладів Кіровоградського району відбувся обласний семінар директорів районних, 

міських та базових будинків культури, у роботі якого взяли участь директори районів, міст 

та об’єднаних територіальних громад області, фахівці департаменту культури, туризму та 

культурної спадщини облдержадміністрації, "Центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ та організацій" облдержадміністрації, державних 

підприємств, установ та організацій облдержадміністрації. Одним з пріоритетних питань 

семінару було вивчення Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм 

культурного самовираження. 
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21. Стаття 441. 

Прийняття нормативно-

правових актів у сфері 

розвитку спортивних споруд 

2017 рік       За запитом Міністерства молоді та спорту України управлінням освіти, науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації буде розглянуто у встановленому порядку та у разі 

необхідності підготовлено пропозиції до законопроекту у сфері розвитку спортивних 

споруд. Протягом 2017 року такі запити не надходили. 

22. Стаття 441. 

Проведення в Україні 

міжнародних фізкультурно-

оздоровчих та спортивних 

заходів 

2017- 

2019 роки 

      Управлінням освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації проводяться заходи 

щодо участі спортсменів області у міжнародних фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходах, що проходять на території України.  

23. Статті 446 – 448.  

Залучення місцевих та 

регіональних органів влади до 

транскордонного та 

регіонального співробітництва  

і відповідних управлінських 

структур та створення 

сприятливої законодавчої бази, 

підтримки та нарощування 

потенціалу розвитку, а також 

забезпечення зміцнення 

транскордонних та 

регіональних економічних 

зв’язків і ділового партнерства 

2017- 

2019 роки 

      З метою розвитку і поглиблення міжнародного співробітництва області протягом  

ІV кварталу 2017 року обласною державною адміністрацією здійснено відповідні 

організаційні заходи. 

      У рамках візиту до області делегації Представництва ЄС в Україні та в межах 

інформаційної кампанії Представництва ЄС в Україні "Будуймо Європу в Україні"  

01 листопада 2017 року забезпечено протокольну зустріч заступника голови – керівника 

апарату облдержадміністрації Лобанової С.В. з представниками Представництва ЄС в 

Україні на чолі з керівником відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні 

Юргісом Вілчінскасом.  

      У ході заходу присутніх було ознайомлено з низкою проектів, які реалізуються 

Представництвом ЄС в Україні, та обговорено можливі напрями співпраці місцевих 

органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, освітніх закладів, громадських 

організацій області з Представництвом ЄС в Україні. 

      У рамках робочого візиту до України з метою презентації економічного потенціалу 

Гвінейської Республіки та обговорення можливих напрямків співробітництва з 

Кіровоградщиною 10 листопада 2017 року забезпечено протокольну зустріч заступника 

голови – керівника апарату облдержадміністрації Лобанової С.В. з представниками 

делегації Гвінейської Республіки. 

      За результатами зустрічі досягнуто домовленостей щодо активізації українсько-

гвінейського співробітництва на регіональному рівні, зокрема опрацювання питання щодо 

реалізації спільних українсько-гвінейських інфраструктурних проектів та проектів по 

будівництву соціального житла, а також опрацювання питання впровадження спільних 

освітніх проектів щодо навчання гвінейських аграріїв. 
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      У рамках участі в урочистому відкритті на базі ЦНТУ "Українсько-Канадського 

Центру" та з метою обговорення питань щодо активізації та подальшого розвитку 

українсько-канадського співробітництва на регіональному рівні 15 листопада 2017 року 

забезпечено протокольну зустріч голови облдержадміністрації Кузьменка С.А. з 

делегацією Посольства Канади в Україні на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом 

Канади в Україні Романом Ващуком. 

      За результатами зустрічі було досягнуто домовленостей щодо сприяння з боку 

Посольства Канади в Україні в подальшому розгортанні українсько-канадського 

співробітництва на регіональному рівні в торговельно-економічній та гуманітарній сферах. 

      У рамках Угоди між Кіровоградською обласною державною адміністрацією України та 

Адміністрацією Нижньосілезького воєводства Республіки Польща про регіональне 

співробітництво та з метою вивчення досвіду децентралізації та впровадження реформ 

самоврядування на прикладі Нижньосілезького воєводства Республіки Польща з  

28 листопада по 02 грудня 2017 року забезпечено візит міжвідомчої делегації області до 

Нижньосілезького воєводства Республіки Польща на чолі з головою Кіровоградської 

обласної ради Чорноіваненком О.А. 

      За результатами візиту досягнуто домовленостей щодо: 

  подальшого розгортання взаємовигідної співпраці Кіровоградщини з Нижньосілезьким 

воєводством Республіки Польща у рамках Угоди між Кіровоградською обласною 

державною адміністрацією України та Адміністрацією Нижньосілезького воєводства 

Республіки Польща про регіональне співробітництво; 

  опрацювання питання щодо проведення двосторонніх тренінгів з питань ефективності 

функціонування місцевого самоврядування; 

  активізації налагодження співробітництва на рівні районних гілок влади; 

  участі делегації Нижньосілезького воєводства Республіки Польща у Міжнародному 

інвестиційному форумі "Central Ukrainian ID" та Міжнародній агропромисловій виставці 

"AGROEXPO" у вересні 2018 року. 

      З метою обговорення питання щодо можливості будівництва на території області 

сонячних електростанцій 05 грудня 2017 року забезпечено протокольну зустріч заступника 

голови облдержадміністрації Коломійцева А.О. з делегацією представників ТОВ "Атлас 

Реньюебл Енерджи", ТОВ "Атмосфера-Інжинірінг", ТОВ "Енерджи Девелопмент Юкрейн" 

та турецької компанії АТ "Енісолар".  
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      У ході заходу відбулося підписання Меморандуму про співробітництво між 

Кіровоградською обласною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 

відповідальністю "Енерджи Девелопмент Юкрейн". 

      За результатами зустрічі досягнуто домовленостей щодо сприяння з боку обласної 

державної адміністрації у будівництві на території області сонячних електростанцій. 

      З метою обговорення загальної ситуації в Кіровоградській області 20 грудня 2017 року 

відбулася зустріч голови облдержадміністрації Кузьменка С.А. з представниками СММ 

ОБСЄ, у ході якої обговорено низку важливих питань, що стосувались підготовки та 

проведення опалювального сезону в обласному центрі, цінової політики в сфері житлово-

комунальних послуг, діяльності уранодобувних підприємств області.  

      Окрему увагу було приділено питанням надання допомоги внутрішньо переміщеним 

особам, які проживають на території області, зокрема, у пошуку тимчасового або 

постійного житла, працевлаштування, доступу до соціальних послуг, оформлення 

реєстрації, наданні медичного обслуговування, а також соціальному захисту та підтримці 

учасників антитерористичної операції. 

 

      В області вживається низка заходів для розгортання міжнародного співробітництва у 

гуманітарній сфері. 

      Так, вищими навчальними закладами області налагоджена співпраця з вищими 

навчальними закладами зарубіжних країн, де студенти та викладачі мають можливість 

проходити практику та стажування. Так, Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка (далі – ЦДПУ) плідно співпрацює з 

навчальними закладами Республіки Австрія, Королівства Бельгія, Республіки Білорусь, 

Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, 

Республіки Польща, Турецької Республіки та Чеської Республіки. 

      За ініціативи Центральноукраїнського національного технічного університету (далі - 

ЦНТУ) та Державного коледжу прикладних мистецтв і технологій Mohawk College,  

м. Гамільтон провінції Онтаріо, Канада, а також за підтримки Уряду Канади, 15 листопада 

2017 року на базі ЦНТУ відбулося урочисте відкриття "Українсько-Канадського Центру" 

за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Канади в Україні Романа Ващука.  

      Головними функціями "Українсько-Канадського Центру" є організація навчання за 

програмами "подвійних дипломів" українських та канадських ВНЗ, поїздок студентів до 
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Канади на навчання чи стажування, організація та реалізація спільних українсько-

канадських проектів у галузі освіти, науки, академічних обмінів, підприємництва, 

формування громадянського суспільства, а також залучення інвестицій в інноваційні 

наукові проекти між ЦНТУ та освітніми і науковими установами Канади. 

24. Статті 446 – 448. 

Сприяння розвитку агенцій 

регіонального розвитку, що 

повинні стати осередками 

співпраці між державним, 

приватним та громадськими 

секторами та працюватимуть 

як офіс з надання практичної 

допомоги щодо підготовки та 

реалізації програм і проектів 

регіонального розвитку  

2017- 

2019 роки 

      Згідно з рішенням Кіровоградської обласної ради від 20 травня 2016 року №103 "Про 

Агенцію регіонального розвитку Кіровоградської області" (далі – Агенція) та 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03 червня 2016 року №234-р 

"Про Агенцію регіонального розвитку Кіровоградської області" (далі - розпорядження) 

визначено, що засновниками Агенції регіонального розвитку виступають Кіровоградська 

обласна рада та обласна державна адміністрація. 

       21 грудня 2017 року проведено: 

       установчі збори засновників та співзасновників Агенції, на яких прийнято рішення 

щодо створення Агенції, затверджено Положення про Агенцію та Положення про 

Наглядову раду Агенції, її персональний склад; 

   засідання Наглядової ради Агенції, на якому обрано Голову та Секретаря Наглядової 

ради Агенції, призначено тимчасово виконуючого обов’язки директора Агенції, визначено 

обсяги коштів, які засновники та співзасновники передають для створення та організації 

діяльності Агенції. 

       22 грудня 2017 року під час пленарного засідання шістнадцятої сесії обласної ради 

було прийнято рішення "Про обласний бюджет на 2018 рік", яким передбачено спрямувати 

на створення Агенції кошти обласного бюджету у сумі 1 млн.грн.  

      Підготовлено пакет установчих документів та 27 грудня 2017 року здійснено 

реєстрацію Агенції, як юридичної особи. 

_________________________________________ 


