
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, 

за I квартал 2018 року 

 

№ Найменування заходу Виконання завдань, визначених планом заходів 
Розділ V Економічне та галузеве співробітництво 

1. п. 77 Реформування молодіжної політики з 
урахуванням практики і досвіду держав - членів ЄС 
та сприяння молоді в отриманні знань, навичок та 
професійних умінь 

-пп.1 Запровадження нових інструментів та 
механізмів щодо роботи з молоддю шляхом 
удосконалення законодавства у молодіжній сфері 

У 2018 році продовжує свою роботу координаційна рада з 
питань національно-патріотичного виховання, що затверджена 

розпорядженням голови облдержадміністрації  від 10.03.2017     

№ 72-р «Про координаційну раду з питань національно-

патріотичного виховання при облдержадміністрації». 

Проводиться робота щодо методичного та організаційного 
забезпечення розвитку  молодіжної інфраструктури 

2. п. 79 Забезпечення імплементації Угоди про участь 
України у програмі ЄС «Креативна Європа» 

-пп.2 Сприяння участі представників України в 
реалізації проектів програми ЄС «Креативна 
Європа» 

Серед закладів освіти та культури області поширено 
інформацію щодо можливостей участі в  конкурсному відборі 
проекту «Культурні та творчі простори і міста» в рамках 
програми ЄС «Креативна Європа» 

3. п. 85 Забезпечення охорони та збереження об’єктів 
культурної спадщини 

-пп.1 Включення заходів з охорони культурної 
спадщини до плану заходів на регіональному та 
місцевому рівні 

Заходи з охорони та збереження нерухомих об’єктів 
культурної спадщини включені до 6 розділу  Програми розвитку 
культури у Миколаївській області на 2017-2018 роки, 

затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від 
22.12.2016 № 8, зокрема збереження та проведення 
реставраційних робіт пам’ятки історії та монументального 
мистецтва – «Курган Слави» (м. Нова Одеса) та меморіального 
комплексу, розташованого у с. Ковалівка Миколаївського району 

4. п. 91 Сприяння взаєморозумінню та двосторонній 
взаємодії у сфері регіональної політики та 
транскордонного співробітництва 

-пп.1 Залучення місцевих та регіональних органів 
влади до транскордонного та регіонального 

З метою розвитку торговельно-економічного 
співробітництва відбулися зустрічі керівництва 
облдержадміністрації з Послами Грецької та Литовської 
Республік. 

Здійснюються заходи щодо підготовки прийому делегації 
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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  

 
-пп.3 Участь у виконанні програм прикордонного 
співробітництва Європейського інструменту 
сусідства на 2014-2020 роки  
 
 
 
 

 

 

 

-пп.5 Сприяння розвитку агенцій регіонального 
розвитку, що повинні стати осередками співпраці 
між державним, приватним та громадським 
секторами та працюватимуть як офіс з надання 
практичної допомоги щодо підготовки та реалізації 
програм і проектів регіонального розвитку  

бельгійсько-голландського порту «Nord Sea Port», до складу якої 
увійдуть представники портової адміністрації і приватних 
компаній, що функціонують на території порту, в травні п.р. 

 

 

 

 

За результатами конкурсного відбору програми ПС ЄІС 
«Басейн Чорного моря» 2014-2020 рр., який відбувся в лютому 
2018 року, 2 проекти від області внесено до резервного списку на 
фінансування: «Просування нових форм підприємництва в 
Чорноморському регіоні за допомогою цілісної моделі розвитку 
туризму, орієнтованої на жителів і їх спадщину EUXEINOS» 
(Агенція розвитку Коблівської ОТГ), «Підтримка транскордонних 
комунікацій виробників меду» (Регіональна торгово-промислова 
палата Миколаївської області). 

 

У 4 містах та 2 районах області створено і діє 10 агенцій 
розвитку, які займаються підвищенням інвестиційної 
привабливості та залученням фінансових ресурсів для 
регіонального розвитку 

Розділ VI. Фінансове співробітництво, зокрема боротьба з шахрайством 

5. п. 483 (Стаття 470) Забезпечення доступу 
громадськості та засобів масової інформації до 
актуальної інформації з питань імплементації 
Угоди про асоціацію шляхом запровадження, 
введення та систематичного оновлення відповідних 
розділів на офіційних сайтах центральних та 

З метою забезпечення доступу громадськості до актуальної 
інформації з питань імплементації Угоди про Асоціацію України з 
ЄС на веб-сайті облдержадміністрації в розділі «Європейська 
інтеграція», у вкладці «Євроінтеграція: регіональний аспект» 
розміщено звіт про виконання плану заходів з імплементації 
Угоди про асоціацію за ІV квартал 2017 року 
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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). 

 

 


