
 

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 

І квартал 2017 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 

Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за 

підтримкою і сприяння Фонду Ганса Зайделя та спільно з управлінням 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-

Франківській області провів тематичний короткостроковий семінар 

«Удосконалення організації діяльності добровільних пожежних дружин 

(команд) у сільських і селищних громадах».  

Він став підсумком реалізації у минулому році німецько-українського 

проекту міжнародної технічної допомоги «Сприяння розвитку 

добровільних пожежних дружин у громадах Івано-Франківської області». 

Цільова група учасників семінару включала   сільських і селищних  

голів, голів об’єднаних територіальних громад, які займаються 

формуванням добровільних пожежних дружин (команд) відповідно до 

Порядку функціонування добровільної пожежної охорони, 

затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 липня 2013 

року №564. Також у ньому взяли участь керівники пожежних дружин, 

команд і підрозділів місцевої пожежної охорони. 

На семінарі презентовано результати виконання проекту протягом 

2016 року, зокрема й представлено підсумки ознайомчого візиту групи 

учасників проекту (сільських голів, керівників добровільних пожежних 

команд та працівників управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в області) у земельний округ Ансбах і місто 

Дінкельсбюль у Землі Баварія у Федеративній Республіці Німеччині. 

Відбувся жвавий обмін досвідом організації добровільних пожежних 

формувань у сільських громадах, набутим учасниками проекту протягом  

року, та обговорення стану, проблем і перспектив діяльності підрозділів 

місцевої пожежної охорони та добровільних   пожежних  формувань  

органів  місцевого   самоврядування  в області, шляхів впровадження 



зарубіжного європейського  досвіду у цій сфері. 

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», 

тема «Структура, принципи та механізми діяльності Європейського 

Союзу. Європейська інтеграція України», «Структура, принципи та 

механізми діяльності НАТО. Євроатлантична інтеграція України» (06 

лютого; 20 березня), професійна програма підвищення кваліфікації 

секретарів сільських та селищних рад – 23 особи. 

Також обласним центром перепідготовки були проведені тематичні 

короткострокові семінари на тему: 

- «Впровадження нового законодавства про державну службу» – 38 

осіб, (10 лютого); 

- «Удосконалення організації діяльності добровільних пожежних 

дружин (команд) у сільських і селищних громадах» - 34 особи, (27-28 

лютого); 

- «Управління проектами місцевого розвитку» - 45 осіб, (1 березня); 

Також на виконання п.3 окремого доручення проводились наступні 

заходи: 

- одноденний виїзний тематичний семінар на тему: «Система 

електронного декларування: подання та заповнення електронних 

декларацій» - 1754 особи, (24, 26 січня; 01, 02, 07, 09, 14, 17, 21, 23, 27 

лютого; 10, 13, 14, 15 березня); 

- професійна програма підвищення кваліфікації секретарів 

сільських та селищних рад на тему «Запобігання та протидія корупції» - 

23 особи, (06 лютого, 20 березня); 

- професійна програма підвищення кваліфікації головних 

бухгалтерів, спеціалістів з бухгалтерського обліку виконавчих комітетів 

сільських та селищних рад на тему: «Запобігання та протидія корупції» - 

22 особи, (15 лютого); 

- тематичний короткостроковий семінар «Антикорупційне 

законодавство. Система електронного декларування» - 19 осіб, (15 

лютого); 

- тематичний короткостроковий семінар на тему: «Застосування 

антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади» - 29 осіб, 

(09-10 березня); 



- тематичний короткостроковий семінар «Електронне декларування 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: інструкція до застосування» - 22 особи, (09 березня). 

У центрі в I кварталі 2017 року з питань імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони також підвищували свою кваліфікацію 270 

інших працівників бюджетних установ. 

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 

Принципово важливим фактором для розвитку підприємницької 

діяльності є формування розгалуженої інфраструктури підтримки 

малого та середнього підприємництва, яка станом на 27.12.2016 року 

нараховувала 226 інституцій, зокрема 18 бізнес-центрів, 3 бізнес-

інкубатори, Регіональний фонд підтримки підприємництва та 5 його 

відокремлених підрозділів, 46 інформаційно-консультативних установ, 

21 кредитну спілку. Також впродовж року здійснювали діяльність 53 

громадські об'єднання суб'єктів підприємництва, 19 координаційних 

рад з питань підприємництва та регіональна рада підприємців в 

області. 

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-

Франківській області є співзасновником п'яти районних фондів 

підтримки підприємництва, зокрема ФПП "Городенківський бізнес-

центр", ФПП „Бізнес-центр" МБЕРІФ РМ, м. Рогатин, ФПП 

"Тлумацький бізнес-центр", ФПП «Косівський бізнес-центр», 

Тисменицький районний Фонд "Центр підтримки ініціатив і розвитку 

підприємництва". 

Область бере участь у реалізації низки проектів міжнародної 

технічної допомоги, спрямованих на розвиток підприємництва:  

-   проект   «Івано-Франківська   область   -   край   для   туризму» 

(серпень 2014 р. - січень 2017 р.) впроваджується департаментом 

міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної 

інфраструктури облдержадміністрації за підтримки Європейського 

Союзу. Асоційовані партнери проекту - Регіональний туристично-

інформаційний центр та Регіональний фонд підтримки підприємництва 

по Івано-Франківській області. 

- з травня по жовтень 2016 року в м. Івано-Франківську 

реалізовувалася проектна ініціатива «Розробка та впровадження Івано-

Франківської «BUSINESS AGENDA» в рамках програми 



Представництва Центру міжнародного приватного підприємництва 

(СІРЕ - Україна) «Розвиток спроможності українських бізнес-

об'єднань, ТПП та аналітичних центрів щодо спільного формування та 

просування місцевого порядку денного бізнесу». Метою даної 

ініціативи було прискорення реалізації реформ у сфері малого та 

середнього бізнесу на місцевому рівні шляхом формування і 

просування Порядку денного «BUSINESS AGENDA» за консолідованої 

участі представників громадського сектору. 

З метою підвищення якості надання адміністративних послуг у 2016 

році в області завершено реалізацію проекту міжнародної технічної 

допомоги «Підвищення якості та ефективності надання 

адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через 

співпрацю громад та органів влади», який діяв на умовах 

співфінансування за кошти Європейського Союзу і обласного 

бюджету. 

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 круглому столі з 

представниками МСБ з числа ВПО та місцевого населення Донецької 

та Луганської області (20.03., м. Івано-Франківськ, ТПП), Міжнародній 

туристичній виставці UITT «Україна – Подорожі та Туризм (29-31.03., 

м. Київ).  

Забезпечено сприяння зйомкам сюжетів про туристичну Івано-

Франківщину телеканалом «Студія 1+1» (02-05.02., Верховинщина, 

Косівщина) 

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. 

Питання стану збереження та експлуатації дерев’яних церков, 

об’єктів культурної спадщини, 03.03.2017 року слухалося на колегії 

облдержадміністрації. Цільова аудиторія складала близько 500 осіб. На 

колегії було обговорено проблемні питання проведення ремонтних 

робіт в церквах, об’єктах культурної спадщини, дані конкретні 

рекомендації органам місцевого самоврядування та представникам 

пам’яткоохоронної справи на місцях в рамках чинного законодавства 

України.  

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 

25-26 березня 2017 року делегація обласної державної адміністрації 

взяли участь в урочистостях з нагоди відзначення Шевченківських 

днів, організовані Союзом українців Румунії. Подія відбувалася в 

центрі м. Сігету Мармаціей, що на Мараморощині, Румунія.  

27-29 березня голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег 

Гончарук взяв участь у 3 Європейському Конгресі Місцевого 

Самоврядування у Кракові, - в одній із найбільших міжнародних 

конференцій. У заході беруть участь близько 2000 представників з 



понад 20 країн Європи. Цьогоріч Конгрес проходить під гаслом 

“Місцеве самоврядування перед обличчям викликів XXI століття” та 

включає понад 80 заходів: панельних дискусій, програмних блоків, 

лекцій, презентацій, майстер-класів у шести тематичних напрямках.  

23 лютого 2017 року голова обласної державної адміністрації Олег 

Гончарук з представниками польської делегації Підкарпатського 

воєводства на чолі з маршалком Владиславом Ортилем. На зустрічі 

обговорювався план реалізації цьогорічних спільних заходів в рамках 

Угоди про міжрегіональне співробітництво.  

01 лютого 2017 року перший заступник голови облдержадміністрації 

Марія Савка зустрічалася із Генеральним консулом Словацької 

Республіки в Ужгороді Янкою Буріановою. Метою зустрічі стало 

обговорення результатів п’ятирічної співпраці між консульством 

Словаччини та Івано-Франківщиною і підбиття підсумків роботи 

Генерального консула Словацької Республіки в Ужгороді Янки 

Буріанової у зв’язку із завершенням її каденції на посаді. 

7. Статті 5, 7, 

9 

Підтримання двостороннього 

політичного діалогу та 

проведення консультацій з ЄС в 

рамках інших міжнародних 

організацій з метою наближення 

позицій з основних питань 

зовнішньої та безпекової політики 

2014-2017 

роки 

1 січня 2016 року розпочато імплементацію економічної частини 

Угоди про асоціацію (ПВЗВТ). З метою підвищення ефективності 

впровадження Угоди, Представництво ЄС в Україні розпочало 

впровадження Проекту   Association4U "Підтримка впровадження 

імплементації Угоди про асоціацію  між Україною та ЄС", завданням 

якого є посилення спроможності урядових інституцій  в наближенні, 

розробці та запровадженні секторальних політик, розвиток людських 

ресурсів і підвищення рівня обізнаності щодо європейської інтеграції 

України. 

Враховуючи складність питань, викладених в Угоді та ПВЗВТ, а 

також зростання зацікавленості громадськості в інформації щодо 

впливу впровадження Угоди, за сприяння Проекту Association4U було 

надруковано та поширено посібник "Поглиблення відносин між ЄС та 

Україною: Що, чому і як?". Посібник містить не лише опис усіх частин 

і розділів Угоди, але також є узагальнюючим поглядом на її 

впровадження як зі сторони ЄС, так і зі сторони України. 

Посібник доступний за посиланнями: 

www.3dcftas.eu/uk/publications), (association4u.com.ua).   

8. Статті 430-

434 

Розширення участі України у 

програмі ЄС “ЕRASMUS+” 

2014-2017 

роки 

У державних вищих навчальних закладах Івано-Франківська, таких 

як Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 

та коледжі Івано-Франківського національного медичного університету 



успішно реалізується програма ERASMUS.  

Івано-Франківський національний медичний університет в 

академічній програмі Європейської комісії ЄС “ЕRASMUS+”, у рамках 

реалізації схеми міжнародного обміну студентами, викладачами та 

адміністративним персоналом вищих навчальних закладів Європи та 

прилеглих регіонів «Міжнародна кредитна мобільність» (International 

Credit Mobility) здійснює підтримку і розвиток співпраці з 

Університетом м.Дебрецен (Угорщина). 

   

 

 

 


