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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 за 

січень - грудень 2016 року 
 

№ 

п/п 

Положення 

Угоди 

Розділ (глава) Угоди, 

найменування заходу 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

Розділ ІІ. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики 

1 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, 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 

2015-2017 

роки 

За період з січня по грудень 2016 року на семінарах та конференціях з 

питань імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом підвищували свою кваліфікацію 1425 державні службовці. 

Зокрема, Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 

проводив наступні тренінги: 

     -     тематичний короткостроковий семінар на тему “ Впровадження 

нового законодавства про державну службу ” (10.02; 18.05; 21.09; 09.11); 

     -     тематичний короткостроковий семінар на тему “Управління змінами 

в умовах реалізації реформи децентралізації влади в Україні” (01-03 

березня); 

     -     тематичний короткостроковий семінар на тему “Соціальна робота із 

сім’ями/особами, які опинилися у складних життєвих обставинах і 

постраждали від торгівлі людьми” (10-11 березня); 

- тематичний короткостроковий семінар «Організаційна робота у 

місцевих органах виконавчої влади», тема «Децентралізація 

державного управління в Україні. Реалізація Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» і реформування 

адміністративно-територіального поділу області»; 

- тематичний короткостроковий семінар “Надання соціальних послуг  

сім’ям учасників антитерористичної операції” (10.09-11.09); 

-  семінар “Практичні аспекти впровадження  нового законодавства  

про державну службу” (17.11); 

- тематичний короткостроковий семінар “ Службова кар’єра  



    - державного службовця” (29.11); 

- тематичний короткостроковий семінар “Бухгалтерський облік та 

звітність у бюджетних установах” (18-20 квітня - 21-23 червня); 

- одноденний виїзний тематичний семінар на тему:  «Актуальні                       

проблеми реформування державної служби», тема «Реформування             

державної служби в Україні: пріоритетні напрямки діяльності. 

Вимоги нового Закону України «Про державну службу» (23-24 

березня - 12,13,14,15,19,21,22,27,28 квітня); 

- тематичний короткостроковий семінар “Організація та здійснення 

соціальної роботи з найуразливішими верствами населення” (14-15 

листопада); 

- тематичний короткостроковий семінар  “Механізм взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в 

Україні. Ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми” 

(19-20 травня). 

Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій успішно 

запровадив професійну програму підвищення кваліфікації сільських та 

селищних голів. В межах цієї програми відбулися такі заходи: 

- модуль «Територіальна організація влади. Місцеве самоврядування 

в Україні», тема «Децентралізація державного управління та 

реформування територіального устрою держави»; Модуль 

«Європейська та євроатлантична інтеграція України» (25 січня;01, 

08, 15, 22, 29 лютого;14 березня;19, 27 травня;07 червня;09, 16, 23, 

29 вересня) – для голів І-VІІ групи; 

- модуль «Територіальна організація влади. Місцеве самоврядування 

в Україні», тема «Децентралізація державного управління та 

реформування територіального устрою держави»; модуль 

«Європейська та євроатлантична інтеграція України» (25 січня;08, 

15, 22 лютого;19, 27 травня;07, 17 червня) – для голів І-ІV групи; 

- тематичний короткостроковий семінар “Розробка і реалізація 

проектів і програм розвитку місцевого самоврядування” (14 квітня); 

- тематичний короткостроковий семінар “Вимоги до оформлення,  



    - написання та порядок подання проектів з метою залучення 

міжнародної технічної допомоги” (20 квітня); 

- тематичний короткостроковий семінар на тему: “Бухгалтерський 

облік і звітність у сільських і селищних радах в умовах реформи 

децентралізації фінансової системи держави” (17-19, 24-26 жовтня; 

07-10,  21-23 листопада) 

2 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 

Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації провів два модулі по підвищенню кваліфікації керівникам 

структурних підрозділів районних державних адміністрацій: 

- модуль «Європейська та євроатлантична інтеграція України» (23 

березня), категорії посад «В»; 

- модуль «Європейська та євроатлантична інтеграція України» (13 

квітня), категорії посад «Б». 

Також обласним центром перепідготовки були проведені такі заходи: 

- тематичний короткостроковий семінар на тему “Впровадження 

нового законодавства про державну службу”, тема “Декларування 

майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування за 2015 рік” (10 лютого); 

- тематичний короткостроковий семінар на тему “Захист прав та 

інтересів дітей”, тема “Запобігання корупції в органах виконавчої 

влади” (02 березня, 11 жовтня); 

- семінар на тему: “Тематичний короткостроковий семінар 

«Управління змінами в умовах реалізації реформи децентралізації 

влади в Україні», тема «Проведення роботи щодо запобігання і 

протидії корупції у місцевих органах виконавчої влади та органах 

місцевого самоврядування. Декларування доходів державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» (03 

березня); 

- тематичні короткострокові семінари  на тему: “Застосування 

антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади та в 

органах місцевого самоврядування” (10-11 квітня та 21-22 квітня). 

 

 

 

 

 



Глава 10. Політика у сфері промисловості та підприємництва 

3. 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 

Ринкова інфраструктура області налічує 154 інституції, зокрема: 18 бізнес-

центрів, 3 бізнес-інкубатори, Регіональний фонд підтримки 

підприємництва та 4 його відокремлених підрозділи, 1 технопарк, 2 

лізингові центри, 25 кредитних спілок. 

Регіональний фонд підтримки підприємництва є співзасновником районних 

фондів підтримки підприємництва: ФПП “Городенківський Бізнес-центр”, 

ФПП “Бізнес-центр” (м.Рогатин), ФПП “Тлумацький бізнес-центр”, 

Тисменицький районний Фонд “Центр підтримки ініціатив і розвитку 

підприємництва”.  

У 2016 році виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 

укладено Договір з Івано-Франківським національним технічним 

університетом нафти і газу про надання послуг з інформаційно-

консультативного та ресурсного обслуговування потенційних та діючих 

суб’єктів підприємницької діяльності через Центр розвитку 

підприємництва “Бізнес-Інкубатор” на суму 60,0 тис. гривень. 

 

Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво 

Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій 

4. 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 

 

2014-2017 

роки 

Туристичний потенціал області презентовано на Міжнародному 

туристичному салоні Україна-2016 (5-7 жовтня 2016 року, м.Київ) та ХІ 

спеціалізованій виставці індустрії зимових видів спорту, туризму та 

відпочинку “Winter Sport eXtreme 2016” (18-20 листопада 2016 року, м. 

Київ). 

Глава 24. Культура 

5. Стаття 439 Включення заходів з охорони 

культурної спадщини до плану 

заходів на регіональному та 

місцевому рівні і стратегії сталого 

розвитку в інтересах швидкого 

реагування на різноманітні 

загрози для об’єктів культурної 

спадщини з метою їх збереження 

2014-2017 

роки 

З метою захисту об’єктів культурної спадщини нашої області, швидкого 

реагування на різноманітні загрози щодо їх збереження, рішенням обласної 

ради від 16 жовтня 2015 року № 1828-39/2015 затверджено           

регіональну цільову програму «Культура Івано-Франківщини на 2015-2020 

роки»,  до неї включено окремий розділ «Збереження  культурної 

спадщини». 

Зазначеним розділом передбачено ряд заходів, які  повинні забезпечити 

постійний моніторинг стану збереженості, захист, облік, популяризацію 

об’єктів культурної спадщини та вчасне проведення ремонтно-



реставраційних робіт на них. 

Планувальні обмеження з урахуванням зон об’єктів культурної спадщини 

відповідно до чинного законодавства визначаються історико-

архітектурними опорними планами, що є складовою Генеральних планів 

територій історичних населених міст. На сьогодні затверджений історико-

архітектурний опорний план має м. Коломия, м. Надвірна, м. Болехів, м. 

Бурштин. В стадії розроблення документація на м. Івано-Франківськ та                

м. Рогатин.  

На території Національного заповідника «Давній Галич» діє затверджений 

Генеральний план розвитку території заповідника.  

Затверджені охоронні зони об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: 

церкви Зішестя Святого Духа в м. Рогатині - 1598 р. та церкви Різдва 

Пресвятої Богородиці - 1808 р. в   с. Нижній Вербіж Коломийського 

району.  

Фахівцями пам’яткоохоронної справи Польщі спільно з науково-дослідним 

інститутом пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України  

виготовлено та передано безкоштовно управлінню культури, 

національностей та релігій обласної державної адміністрації   проектну 

документацію на проведення робіт по організації, упорядкуванню та  

управлінню буферною охоронною зоною   на об’єкті Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО- церкві Зішестя Святого Духа в м. Рогатині - 1598 р. Орієнтовна 

вартість переданої документації становить 50,0 тис. євро.  

Глава 27. Транскордонне та регіональне співробітництво 

6. Статті 446, 

448 

Проведення презентацій 

економічного та інвестиційного 

потенціалу області в органах і 

структурах ЄС 

2014-2017 

роки 

6-8 вересня  2016 року у м.Криниця-Здруй (Республіка Польща) відбувся 

XXVI Економічний Форум, у якому взяв участь голова обласної державної 

адміністрації О.Гончарук. Форум пройшов під гаслом «Об’єднана чи 

розділена. Європа перед лицем майбутніх викликів». У рамках заходу 

відбулося близько двох сотень дискусійних панелей, презентацій, 

концертів, виставок різної тематики. Обговорювалися питання безпеки, 

економічного розвитку, запровадження енергоефективних технологій, 

охорону здоров’я тощо. 

Під час форуму презентовано економічний потенціал області та 

представлено Проект «Єврокарпатська ініціатива», що являє собою 

інвестиційну платформу, яка шляхом консолідації влади, бізнесу та громади 

сприятиме реалізації таких стратегічних цілей: сталий розвиток та 

диверсифікація економіки; розвиток туристично-рекреаційної сфери; 

розвиток сільських територій; розвиток людського капіталу; розвиток 



транспортної інфраструктури тощо.  

4-7 жовтня 2016 року в області пройшли урочисті заходи з нагоди 

відзначення 15-річчя укладення Угоди про міжрегіональне співробітництво 

між Івано-Франківською областю та Опольським воєводством (Республіка 

Польща). В рамках святкування  відбулася мистецька академія за участю 

керівництва області, під час якої було нагороджено медалями «За заслуги 

перед Прикарпаттям» та грамотами голів обласної державної адміністрації 

та обласної ради найактивніших представників польської делегації. 5 

жовтня 2016 року відбулося засідання «круглого столу» на тему: 

«Впровадження децентралізації – польський і український досвід». Участь 

у його роботі взяли представники обласної державної адміністрації, 

обласної ради, експерти Офісу реформ в області та члени польської 

делегації.   

15 листопада 2016 року з метою обговорення можливостей для 

налагодження тісних взаємовідносин та створення дорожньої карти 

співробітництва між областю та Чеською Республікою відбувся перший 

візит Генерального консула Чеської Республіки у Львові П. Пешека. В 

рамках зустрічі з керівництвом області сторони обговорили створення 

відповідних умов для реалізації міждержавних проектів та активізації 

зовнішньоекономічних зв’язків між українськими та чеськими 

підприємствами, зокрема, участі у тендерах на будівництво 

інфраструктурних об’єктів, автомагістралей тощо. 

 
 

 


