
 

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 

ІІ квартал 2017 року 
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найменування заходу 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

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

сільських та селищних рад: 

- модуль «Територіальна організація влади. Місцеве 

самоврядування в Україні», тема «Децентралізація державного 

управління та реформування територіального устрою держави» 

(06.02.2017р. , 20.03.2017 р). 

- 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» 

(06.02.2017р., 20.03.2017 р). 

Модулі заслухало 23 учасника програми підвищення кваліфікації. 

Також обласним центром перепідготовки були проведені тематичні 

короткострокові семінари на тему: 

- «Впровадження нового законодавства про державну службу» -  

38 осіб, (10 лютого); 

- «Управління проектами місцевого розвитку» - 45 осіб,                 

(1 березня); 

- «Розробка і реалізація проектів і програм розвитку місцевого 

самоврядування» - 30 осіб, (20 березня); 

- «Вимоги до оформлення, написання та порядок подання 

проектів з метою залучення міжнародної технічної допомоги» -           

32 особи, (4 травня); 

- «Впровадження нового законодавства про державну службу» -    

32 особи, (4 травня); 

- «Англійська мова» - 14 осіб, (05 квітня – 26 травня). 



    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) 

- модуль «Запобігання та протидія корупції», теми «Застосування 

нового антикорупційного законодавства», «Відповідальність за 

вчинення корупційних правопорушень та інших правопорушень, 

пов’язаних з корупцією» - 23 особи, (06 лютого; 20 березня); 

- тематичний короткостроковий семінар «Соціальне 

супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу» 

тема «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 «Захист прав та інтересів 

дітей», тема «Електронне декларування осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування: інструкція 

до застосування» - 22 особи, (09 березня); 

- тематичний короткостроковий семінар на тему: «Застосування 

антикорупційного законодавства в органах місцевого самоврядування» 

- 22 особи, (23-24 березня); 

- модуль «Запобігання і протидія корупції», теми: «Основні 

положення антикорупційного законодавства України»; «Види 

відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією 

правопорушення. Запобігання та протидія проявам корупції на 

державній службі» - 21 особа, (24, 27 квітня); 

- модуль «Запобігання і протидія корупції», теми: «Основні 

положення антикорупційного законодавства України»; «Види 

відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією 

правопорушення. Запобігання та протидія проявам корупції на 

державній службі» - 32 особи, (29 квітня – 02 червня); 

- тематичний короткостроковий семінар «Актуальні питання 

удосконалення діяльності державних службовців», тема «Запобігання 

корупції в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування» - 32 особи, (01-02 червня). 



    На виконання п.15 окремого доручення проводились наступні 

заходи: 

- тематичний короткостроковий семінар на тему: «Удосконалення 

організації діяльності добровільних пожежних дружин (команд) у 

сільських і селищних громадах» - 34 особи, (27-28 лютого); 

- модуль «Співпраця влади і громадськості», тема «Забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, 

прийнятті рішень органами місцевого самоврядування» - 23 особи,     

(23 березня); 

- тематичний короткостроковий семінар на тему: «Сприяння 

розвитку інститутів громадянського суспільства. Взаємодія інститутів 

громадянського суспільства з органами виконавчої влади» - 25 осіб, 

(10-11 квітня); 

- тематичний короткостроковий семінар: «Консультації з 

громадськістю як механізм ефективного забезпечення реалізації 

державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства» - 20 

осіб, (11-12 травня).  

У центрі в І півріччі 2017 року з вищезгаданих питань підвищували 

свою кваліфікацію 263 працівників бюджетних установ. 
 

   

Глава 10. Політика у сфері промисловості та підприємництва 

2. 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 

З метою поліпшення бізнес-клімату та зміцнення позицій малого та 

середнього підприємництва в загальній структурі регіональної 

економіки у всіх районах та містах обласного значення затверджені та 

реалізуються програми розвитку малого та середнього підприємництва 

на 2017-2018 роки. Також рішенням обласної ради від 23.12.2016 року 

№ 401-12/2016 затверджено Регіональну цільову програму розвитку 

малого та середнього підприємництва в області на 2017-2018 роки, 

пріоритетними напрямами якої визначено надання фінансово-кредитної 

підтримки суб'єктам підприємництва та розвиток інфраструктури його 

підтримки.  

На виконання заходів програми щодо надання фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у 2017 році 

з обласного бюджету через Регіональний фонд підтримки 

підприємництва по Івано-Франківській області передбачено спрямувати 

1600,0 тис. грн. У І кварталі п. р. фондом розглянуто та проведено 

оцінку 12 звернень суб’єктів підприємництва на отримання пільгових 

кредитів, визначено проекти, які пропонуються до фінансування у 2017 

році. У І кварталі кошти на ці цілі не виділялися.  



З міських та районних бюджетів заплановано виділити 1392,0 тис. 

грн. Станом на 01.04.2017 року профінансовано 90,1 тис. грн. 

З метою підтримки та підвищення мотивації підприємців створювати 

нові робочі місця органами влади м. Івано-Франківська у рамках 

проекту «Кредитування Українського Бізнесу» КБ «Приватбанк» 

розроблено механізм відшкодування частини відсоткових ставок по 

кредитуванню для малого та середнього підприємництва, підготовлено 

проект рішення «Про затвердження Порядку надання фінансово-

кредитної підтримки суб’єктам господарювання в місті Івано-

Франківську», який буде винесено на розгляд виконавчого комітету та 

чергової сесії міської ради. 

 Принципово важливим фактором для розвитку підприємницької 

діяльності є формування розгалуженої інфраструктури підтримки 

малого та середнього підприємництва, яка станом на 01.04.2017 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 тощо. Також в області здійснюють свою діяльність 

53 громадські об'єднання суб'єктів підприємництва.  

 Для налагодження тісної співпраці між суб'єктами підприємницької 

діяльності та органами виконавчої влади на засадах партнерства, 

відкритості та прозорості в області діють 19 координаційних рад з 

питань підприємництва, створених на місцевому рівні, та регіональна 

рада підприємців в області. 21 лютого 2017 року відбулося чергове 

засідання ради підприємців в області, на якому було затверджено план 

роботи на 2017 рік, проведено розподіл та визначено відповідальних 

осіб за районами та містами обласного підпорядкування. Члени ради 

підприємців мали змогу висловити своє бачення щодо економічної 

ситуації в регіоні, а також запропонували ряд заходів, які стосувалися 

безпосередньо тих сфер діяльності, в яких вони працюють. 

На базі Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу функціонує Центр розвитку підприємництва "Бізнес-

інкубатор" ІФНТУНГ, де суб'єкти підприємництва мають можливість 

отримувати комплекс бізнес-послуг на безкоштовній основі. В 

Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника 

створено науковий парк «Прикарпатський університет», в рамках якого 

щорічно проводиться конкурс інвестиційних проектів для студентів, 

аспірантів та підприємців області.    



Область бере участь у реалізації низки проектів міжнародної 

технічної допомоги, спрямованих на розвиток підприємництва:  

- (2014 - 2017 роки) впроваджується за підтримки Європейського 

Союзу. Асоційовані партнери проекту - Регіональний туристично-

інформаційний центр та Регіональний фонд підтримки підприємництва 

по Івано-Франківській області.  

-у грудні 2015 року підписано меморандум про співпрацю 

облдержадміністрації та обласної ради з канадським проектом 

міжнародної технічної допомоги ПРОМІС «Партнерство для розвитку 

міст» (грудень 2015 р. - кінець 2020 р.), участь в якому також беруть 

міста Івано-Франківськ проект «Івано-Франківська область - край для 

туризму», Яремче, Долина та Коломия. Проект впроваджується за 

допомоги Федерації канадських муніципалітетів за фінансової 

підтримки уряду Канади і спрямований, зокрема на створення 

сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу.  

 

Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво 

Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій 

3.  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 Івано-Франківщини було презентовано на 

міжнародній туристичній виставці UITT 2017 «УКРАЇНА - Подорожі та 

Туризм» (30.03-01.04., м. Київ) та на Одеському туристичному 

фестивалі (22-23.04., м. Одеса).  

Туристичний потенціал внутрішнього туризму Івано-Франківщини 

був представлений у рамках презентації веб-сайту Zruchno.Travel 

(17.05., м. Київ). 

19-22 травня 2017 року у румунському м. Бая Маре на третіх «Днях 

Марамурешу» був представлений туристичний і культурний потенціал 

області. 

26-28 травня 2017 року в м. Ополє, Республіка Польща презентовано 

потенціал області на міжнародному туристичному ярмарку «В сторону 

сонця». 

У рамках реалізації заходів  міжнародної технічної допомоги «Івано-

Франківська область – край для туризму» програми ЄС «Підтримка 

політики регіонального розвитку в Україні» 26.04.2017 р. було 

проведено тренінг з питань організації послуг у сфері сільського 

зеленого туризму, оновлено процедуру добровільної категоризації 

індивідуальних засобів розміщення (туристичних садиб) області. 

 



Глава 24. Культура 

4. 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 

Рішенням обласної ради від 16.10.2015 року № 1828-39/2015           

затверджено регіональну цільову програму «Культура Івано - 

Франківщини» на 2016-2020 роки, якою передбачено фінансування 

ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини (3944 

одиниці, що підлягають охороні) в сумі 5,3 млн. гривень (при потребі 

більше 25,0 млн. гривень),  в тому числі на об’єктах Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО в сумі 3,0 млн. гривень (при потребі більше 13,0 

млн. гривень). Але і такі  заплановані кошти в 2015-2017 роках з 

обласного бюджету не виділялися. Рішенням обласної ради від 

25.12.2015 року № 55-2/2015 затверджено регіональну цільову 

програму паспортизації пам’яток містобудування та архітектури 

місцевого значення Івано-Франківської області на 2016 - 2020 роки, 

завдяки чому на паспортизацію пам’яток заплановано виділити 

1752,645 тис. гривень. 

З метою регулювання забудови та господарської діяльності, яка 

може позначитися на стані збереження пам'яток культурної спадщини  

в населених пунктах, занесених до Списку історичних населених місць 

України, обласною державною адміністрацією зобов’язано  органи 

місцевого самоврядування  при формуванні своїх бюджетів 

передбачати кошти на виготовлення історико-архітектурних опорних 

планів історичних населених місць.  Опорні плани передбачають чітке 

визначення зон охорони пам'яток культурної спадщини та режими їх 

використання: зони регулювання забудови, зони охоронюваного 

ландшафту та зони охорони археологічного культурного шару.   

На цей час історико-архітектурні опорні плани має  м. Коломия,                              

м. Рогатин, м. Болехів, м. Надвірна, м. Бурштин;  в стані затвердження 

генеральний план м. Івано-Франківська. Генплани інших населених 

історичних місць в  початковій стадії виготовлення, або є застарілими і 

потребують негайних змін та доповнень.  

Відповідно  до рішення ЮНЕСКО Івано-Франківська область 

представлена двома пам’ятками всесвітнього значення - церквою 

Святого Духа в м. Рогатині - 1598 р. та церквою Різдва Пресвятої 

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

Наказом Міністерства культури України «Про затвердження 

науково-проектної документації щодо меж і режимів використання зон 

охорони пам’яток»  від 07.07.2011р. №515/0/16-11р.  затверджено межі і 

режими використання зон охорони пам’яток архітектури – дерев’яних 



церков, що перебувають під охороною ЮНЕСКО.  

Зазначена пам’яткоохоронна документація затверджена 

відповідними рішеннями Рогатинської міської та Нижньовербіжської 

сільської радами з метою забезпечення особливого контролю за 

господарською діяльністю в буферних зонах пам’яток,  недопущення 

негативного впливу на стан їх збереження та належного представлення.  

За дорученням керівництва обласної державної адміністрації 

29.05.2017 року в Рогатинському районі проведено спільну нараду 

представників департаменту будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури; управління культури, 

національностей та релігій обласної державної адміністрації за участю 

голови Рогатинської районної державної адміністрації, представників 

сільських рад та релігійних громад району. 

Під час наради напрацьовано механізм щодо проведення ремонтно-

реставраційних робіт  церков – пам’яток з можливістю їх  

співфінансування    з обласного та районних бюджетів. 

 

Глава 27. Транскордонне та регіональне співробітництво 

5. Статті 446, 

448 

Проведення презентацій 

економічного та інвестиційного 

потенціалу області в органах і 

структурах ЄС 

2014-2017 

роки 

5-7 травня 2017 року відбувся ІІ Міжнародний мистецький фестиваль 

країн Карпатського регіону «Карпатський простір». Фестиваль є 

майданчиком для щорічних зустрічей не тільки митців, а й бізнесменів, 

дипломатів, політиків країн Карпатського регіону. У фестивалі взяли 

участь 40 країн світу, а також 60 дипломатичних представників інших 

країн. Різноманітні святкові дійства відбувалися в багатьох локаціях 

міста. 5 травня презентували українську, угорську, грузинську, 

румунську та литовську національні кухні. Демонструвалися художні 

та документальні кінофільми, що репрезентували країни-учасниці 

фестивалю. 

На Вічевому майдані відбувалися концерти за участі Національного 

заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла 

Вірського, вокалістів національної оперети України, гуртів з Латвії, 

Польщі, Молдови та творчих колективів Прикарпаття. Вперше в 

обласному центрі, у рамках Міжнародного мистецького фестивалю 

«Карпатський простір», відкрився концерт джазової музики Jazzspace, 

або джазовий простір.  

6 травня в обласній філармонії, в рамках Міжнародного фестивалю 

країн Карпатського регіону «Карпатський простір», відбувся концерт 

«Найпопулярніші арії з оперети «Сільва» (Королева чардашу)» Імре 



Кальмана, який презентував іванофранківцям Будапештський оперний 

театр і присвячено 100-літній річниці прем’єри всесвітньо відомого 

твору. 

Також 6 травня Відбулося засідання координаційної ради проекту 

«Єврокарпатська ініціатива».  У рамках засідання йшлося про 

діяльність і реалізацію проектів у рамках «Єврокарпатської ініціативи» 

впродовж минулого року, заплановані для реалізації заходи у 

поточному. Проект стимулював добрі напрацювання щодо розвитку 

транскордонного співробітництва, завдяки чому в область залучено 

понад 8 млн євро міжнародної технічної допомоги. 

 

6. 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 

15 травня 2017 року делегація Представництва Європейського 

Союзу в Україні відвідала Івано-Франківськ та Коломию. У рамках 

візиту відбулася низка інформаційних заходів, а саме:  

- Круглий стіл з оглядом молодіжних, освітніх та культурних 

можливостей та інформаційних ресурсів Представництва ЄС для 

представників обласної влади та місцевого самоврядування, медіа, ГО 

та бізнесу Івано-Франківська та області. Під час заходу 

Комунікаційний менеджер Представництва ЄС в Україні Мартті 

Лутсар розказав про пріоритети допомоги, яку ЄС надає Україні, а 

також зробив огляд програм ЄС, зокрема, інформаційних, освітніх та 

культурних проектів. Також коротко розповів про програму ЄС для 

розвитку малого та середнього бізнесу, та проект, який надає 

підтримку Україні з розширення прав і можливостей на місцевому 

рівні тощо.  

- Панельна дискусія «Вихід на ринки ЄС: можливості, шляхи, 

інструменти, успішні історії українських бізнесменів». Представники 

місцевого бізнесу дізналися про можливості виходу на ринки ЄС, 

переваги, які надає Угода про асоціацію та зона вільної торгівлі з 

Європейським Союзом, почули експертні поради з міжнародного 

розвитку бізнесу, а також ознайомилися з успішними історіями 

місцевих підприємців, які вийшли на ринок ЄС. 

- Тренінг з написання грантових заявок для проектів ЄС та 

презентація програми «Креативна Європа». Під час тренінгу учасники 

більше дізналися як отримати грантову підтримку ЄС,  як підготувати 

успішну грантову заявку, як працює грантове фінансування та які є 

поточні програми та гранти ЄС, на які можна подати заявку. Також під 

час зустрічі були представлені можливості «Креативної Європи» – 



найбільшої грантової програми ЄС, яка фінансує проекти культурного 

та аудіовізуального секторів. 

7. Статті 430-

434 

Розширення участі України у 

програмі ЄС “ЕRASMUS+” 

2014-2017 

роки 

В області успішно реалізується програма транскордонного обміну 

ЄС «Еразмус для молодих підприємців» (Erasmus for Young 

Entrepreuners), яка є частиною Програми ЄС 

«Конкурентноспроможність підприємств малого і середнього бізнесу 

(СОSME) 2014-2020».  

«Еразмус для молодих підприємців» надає можливість новим 

підприємцям (час з моменту започаткування підприємницької 

діяльності – до 3-х років) набувати навичок і знань у досвідчених 

підприємців в країнах-учасницях цієї Програми, а досвідченим 

підприємцям – дізнаватися про перспективи й нові бізнес-ідеї молодих 

підприємців, започаткувати співробітництво з іноземними партнерами 

й отримувати інформацію про нові ринки. 

Єврокомісією оголошено конкурс на участь у програмі. Заявки 

кандидатів приймалися до 7 червня 2017 року. 

 

   

 

 

 
 


