
 

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 

ІIІ 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  
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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 в межах Професійної програми підвищення кваліфікації 

керівників відділів, секторів структурних підрозділів обласної і 

районних державних адміністрацій провів модуль на теми: 

«Європейська та євроатлантична інтеграція України», «Структура, 

принципи та механізми діяльності Європейського Союзу. Європейська 

інтеграція України», «Структура, принципи та механізми діяльності 

НАТО. Євроатлантична інтеграція України», 19 осіб (14 вересня), а 

також аналогічний модуль для спеціалістів відділів, секторів 

структурних підрозділів обласної і районних державних адміністрацій, 

17 осіб (21 вересня).  

Також обласним центром перепідготовки були проведені тематичні 

короткострокові семінари на тему: 

- реалізація державної політики у сфері інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю, тема: «Інтеграція України в 

європейські та євроатлантичні структури. Вдосконалення 

інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 

України» , 24 особи (12-13 вересня); 

- впровадження нового законодавства про державну службу, 28 

осіб (21 вересня). 

Загалом модулі та семінари заслухало 88 учасників програми 

підвищення кваліфікації. 

Глава 10. Політика у сфері промисловості та підприємництва  

 

2. Стаття 40 

 

Створення 

кращих умов 

Розроблення механізму 

полегшення доступу малого та 

середнього підприємництва до 

кредитних ресурсів 

2017 рік 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 



для сприяння 

підвищенню 

конкурентос

проможності 

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. Станом на 30.06.2017 року виділено 461,3 

тис. грн. Із цієї суми 337,7 тис. грн. спрямовано на кредитування 

чотирьох інвестиційних проектів, в результаті реалізації яких буде 

створено 25 нових та збережено 13 існуючих робочих місць. При цьому 

надходження податків та інших обов’язкових платежів до бюджетів 

різних рівнів становитиме 253,2 тис. грн. (розрахунково). Інвестиційні 

проекти впроваджуватимуться у сферах зеленого туризму, переробки 

сільськогосподарської продукції, послуг станцій технічного 

обслуговування та хімічного виробництва. 

 

Глава 16. Туризм 

Адаптація законодавства в сфері туризму 

3. Стаття 53 

 

Вироблення 

ефективної 

політики у 

сферах 

туризму та 

курортів 

Розроблення проекту Стратегії 

розвитку туризму та курортів до 

2026 року 

 

Травень 

2017 року 

Кабінет Міністрів України видав розпорядження від 16 березня 2017 

р. № 168-р «Про схвалення стратегії розвитку туризму та курортів на 

період до 2026 року».  

 

Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій 

Співробітництво у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій  

4. Стаття 57 

Забезпечення 

співробітниц

тва у сфері 

сільського 

господарства 

та розвитку 

сільських 

територій 

3) 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 

2017 рік У рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Івано-

Франківська область – край для туризму» програми ЄС «Підтримка 

політики регіонального розвитку в Україні» в області проведено: 

26.04.2017 р. у м. Івано-Франківську навчальний тренінг з питань 

організації послуг у сфері сільського зеленого туризму, 20-22.07.2017 р. 

у с. Поляниця Яремчанської міської ради тренінг-семінар «Сприяння 

розвитку туризму в Івано-Франківській області», 29.09.2017 р. у м. 

Івано-Франківську тренінг з питань маркетингу послуг у сфері 

сільського зеленого туризму. 

 



 Глава 19. Ріка Дунай 

Сталий розвиток р.Дунай 

5. Стаття 63 

 

Співроітницт

во зі 

стороною ЄС 

 

 

2) забезпечення ефективної 

реалізації Стратегії 

Європейського Союзу для 

Дунайського регіону 

2017-2019 

роки 

Стратегічним пріоритетом для розвитку Івано-Франківської області 

є відкриття міжнародного пункту пропуску через українсько-

румунський державний кордон в районі Шибене (Верховинський 

район, Івано-Франківська область, Україна) та Поеніле-де-Суб-Мунте 

(повіт Марамуреш, Румунія) для автомобільного, пішохідного, 

пасажирського сполучення. На сьогодні область є єдиним 

прикордонним регіоном України, що не має жодного пункту пропуску 

на своїй території. Відкриття міжнародного пункту пропуску є 

економічно доцільним для обох прикордонних регіонів і сприятиме 

активізації та поглибленню економічних, культурних, політичних 

зв’язків між давніми партнерами – Івано-Франківською областю та 

повітом Марамуреш, а також контактів між місцевими громадами, 

організаціями і населенням. Крім того, відкриття даного пропуску 

матиме стратегічне значення для України і Румунії в цілому. Це 

дозволить реалізувати і продуктивно використовувати транзитний 

потенціал, суттєво покращить транспорту доступність гірських 

курортних місцевостей для внутрішніх та іноземних туристів, 

дозволить створити принципово нові можливості для розвитку 

прикордонних громад.  

На регіональному рівні обласною державною адміністрацією, 

місцевими органами влади і місцевого самоврядування, із залученням 

проектних та наукових організацій і установ, громадських організацій 

тощо вжито вичерпних заходів щодо створення передумов для 

відкриття міжнародного пункту пропуску та будівництва автодороги 

через українсько-румунський державний кордон в межах населених 

пунктів Шибене та Поеніле-де-Суб-Мунте.  

Зокрема, виготовлено проектно-кошторисну документацію для  

будівництва автомобільної дороги с. Ільці - с. Явірник - Державний 

кордон з Румунією та містобудівний розрахунок з техніко-

економічними показниками об’єкта «Будівництво споруд та будівель 

пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон в 

районі Шибене та Поеніле-де-Суб-Мунте». Крім того, рішенням 

обласної ради від 27.12.2013 р. № 1156-27/2013 «Про укладення 

міжнародного договору щодо відкриття міжнародного пункту пропуску 

на українсько-румунському кордоні» схвалено звернення обласної ради 

     до Кабінету Міністрів України із зазначеного питання. 



3) забезпечення реалізації 

Дунайської транснаціональної 

програми 2014-2020 роки 

2017-2019 

роки 

17.02.2017 р. у Києві відбулася робоча зустріч з міжнародним 

експертом в галузі транспорту Марком Брамбіллою з питань 

обговорення проектів в рамках Стратегії ЄС для Дунайського регіону. З 

українського боку зустріч очолила директор Департаменту 

міжнародного співробітництва Міністерства інфраструктури України 

М.Кошман. Метою проведення зустрічі стало обговорення можливості 

використання інструменту пакетного фінансування проектів розвитку 

Дунайського регіону за рахунок коштів міжнародних фінансових 

організацій. Філією «Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ» ТзОВ 

«Скорзонера» підготовлено проект розвитку міжнародного аеропорту 

«Івано-Франківськ». 24.02.2017 р. відповідну інформацію скеровано 

Міністерству інфраструктури України для включення до пріоритетних 

проектів розвитку Дунайського регіону у сфері повітряного транспорту. 

31.03.2017 р. Дунайська транснаціональна програма (ДТП) 

представила в ЄС для подальшого схвалення переглянуту Програму 

співпраці з метою уможливлення фінансової участі молдовських і 

українських партнерів у рамках повної інтеграції фонду Інструменту 

Європейського Сусідства (ІЄС). ДТП намагається інтегрувати кошти з 

фондів ІЄСП, Європейського фонду регіонального розвитку (ЄФРР) та 

Інструменту передвступної допомоги (ІПД).  

Першого заступника голови облдержадміністрації М.Савку 

включено до складу Координаційного центру з провадження 

діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії 

Європейського Союзу для Дунайського регіону.  

09.05.2017 р. оголошено про початок другого конкурсу з відбору 

проектів для фінансування в рамках Дунайської транснаціональної 

програми (інформацію розміщено на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації, надіслано громадським організаціям області).  

16.05.2017 р. представники області взяли участь у круглому столі в 

м. Києві щодо участі України в Європейській Стратегії для 

Дунайського регіону та синхронізації пріоритетів.   

27.06.2017 р. у м. Києві представник облдержадміністрації взяв 

участь у засіданні Координаційного центру з провадження діяльності, 

пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського 

регіону. 

 

Глава 21. Співробітництво в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей.  

Адаптація законодавства в сфері зайнятості та рівних можливостей  



6. Стаття 69 

 

Посилення 

рівня 

соціального 

захисту та 

модернізації 

систем 

соціального 

захисту 

3) 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 

Травень 

2017 року 

Керуючись статтею 6 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України»,   у зв'язку із зменшенням 

кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в 

Івано-Франківській обласній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ 

ступенів Івано-Франківської обласної ради та з метою забезпечення 

права на освіту дітей з особливими освітніми потребами рішенням 

обласної ради від 10.06.2016 р. № 219-5/2016  змінено тип та  

найменування  вищеназваного навчального закладу на навчально-

реабілітаційний центр (для дітей з тяжкими порушеннями  мовлення у 

поєднанні із затримкою психічного розвитку та (або) розумовою 

відсталістю). 

Департаментом соціальної політики облдержадміністрації 

проаналізовано діяльність інтернатних установ, з врахуванням 

результатів моніторингових візитів представників Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, моніторингових візитів 

представників Мінсоцполітики, зокрема:                           

 - перепрофільовано  Залучанський  дитячий будинок-інтернат з 

установи III- IV профілю на установу II-IV профілю; 

 - підготовлено пакет документів для припинення Снятинського  

дитячого будиноку-інтернату, шляхом ліквідації, в зв'язку з тим, що з 

усіх вихованців (97 осіб), що перебувають в інтернаті лише 15 є дітьми 

до 18 років (15 відсотків), а решта старші (дітей до 18 років буде  

переведено  в Залучанський дитячий будинок-інтернат). 

В загальноосвітніх навчальних закладах області за окремими 

розробленими графіками організовуються «Дні профілактики», «Тижні 

профілактики» в ході яких працівниками служб у справах дітей, освіти, 

юстиції тощо проводяться лекції, бесіди з питань запобігання дитячої 

злочинності, пропаганди здорового способу життя, захисту прав та 

інтересів дітей. Так, в поточному році проведено 221 захід. 

Працівниками служб у справах дітей райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення 

організовується індивідуальна робота з учнями старших класів, учнями 

схильними до девіантної поведінки і такими, що знаходяться на 

внутрішкільному обліку на теми: «Перше й останнє знайомство з 

Кримінальним кодексом України»,  «Знаємо, виконуємо, діємо», 

«Молодь і закон», «Скажемо наркотику «НІ!», «Робота служби у 

справах дітей щодо попередження правопорушень та злочинів серед 

дітей», «Профілактика жорстокого насилля над дітьми», «Як не стати 



жертвою злочину», «Профілактика негативних явищ серед молоді», 

«Порядок дії особи, яку затримали працівники міліції»,  «Знаємо, 

виконуємо, діємо», «Алкоголь, наркотики та ВІЛ/СНІД, як соціальні 

проблеми: проблеми та шляхи розв’язання». Серед учнів шкіл 

розповсюджуються плакати, буклети, роздатковий матеріал на 

відповідну тематику. 

Також, на загальношкільних та класних батьківських зборах 

проводиться відповідна робота з батьками щодо попередження 

бездоглядності, безпритульності серед дітей, вчинення ними 

правопорушень, попередження насильства в сім’ях, соціального 

захисту прав дітей: читаються лекції, надаються консультації, відповіді 

на питання, розповсюджуються буклети, плакати та інша друкована 

продукція, демонструються відеофільми. В навчальних закладах 

області організовано та проведено 238 таких профілактичних заходів. 

В поточному році працівниками служб у справах дітей проведена 

індивідуально-профілактична робота з 169 неповнолітніми схильними 

до скоєння правопорушень. 

Службами у справах дітей забезпечено своєчасне виявлення та облік 

дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, надання їм 

комплексної допомоги. Станом на 27.09.2017 року на обліку 

знаходилось 379 дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, з них 8 дітей зазнали психологічного насильства, 8 дітей 

фізичного насильства, 351 дитина проживає в сім’ї, де батьки 

ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків, 12 дітей взяті 

на облік у зв’язку з тим, що вони систематично залишали місце 

постійного проживання.   

Налагоджено тісну співпрацю з сільськими, селищною радами щодо 

своєчасного виявлення дітей, які опинились в складних життєвих 

обставинах для взяття їх на облік та надання допомоги чи вилучення 

дітей з неблагополучного середовища. Своєчасне виявлення таких 

дітей та проведення з їх сім’ями відповідної роботи сприяє збереженню 

біологічної сім'ї, допомагає зменшити кількість дітей, які перебувають 

поза сімейним оточенням, сприяє створенню умов для виховання 

відповідального батьківства. 

З метою соціальної реабілітації дітей, які потрапили у складні 

життєві обставини, надання їм комплексної соціальної, психологічної, 

педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги в області 

діють два заклади соціального захисту дітей: Івано-Франківський 



обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 

Міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей в 

Івано-Франківській області. В зазначених закладах впродовж січня-

вересня 2017 року отримали комплексну допомогу 155 дітей. 

4) Забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 

осіб з їх числа. 

2017-2019 

роки 

З метою захисту прав та законних інтересів дітей службами у 

справах дітей вживаються заходи по забезпеченню житлових і 

майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

Рішенням сесії обласної ради від 25.12.2015 року № 49-2/2015 

затверджено регіональну цільову програму соціального захисту і 

підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності на 2016 – 2020 роки.  

На 2017 рік в обласному бюджеті передбачено кошти в сумі                 

2310,0 тис. грн. для забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

 Впродовж січня-вересня 2017 року з обласного бюджету 

виділено кошти в сумі 2310,0 тис. грн. для придбання житла 10 дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та 9 особам з 

їх числа. 

Глава 24. Культура 

Співробітництво в галузі культури 

7. Стаття 85 

Забезпечення 

охорони та 

збереження 

обєктів 

культурної 

спадщини 

2) Розроблення порядку 

визначення меж і режимів 

використання зон охорони 

пам'яток культурної 

спадщини. 

2017 рік 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 та 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. 

Крім того, є затверджені охоронні зони об'єктів Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО: церква Зішестя Святого Духа в м.Рогатині  –  

1598 р. та церкви Різдва Пресвятої Богородиці – 1808 р. в с.Нижній 

Вербіж Коломийського району. 

 

   

 4) вивчення та впровадження 2017-2019 З метою захисту об'єктів культурної спадщини нашої області, 



найкращих методів управління 

об'єктами всесвітньої 

культурної спадщини, що 

застосовуються в ЄС 

роки 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», якою, враховуючи доповнення від 

30.06.2017 року № 541-16/2017 передбачено фінансування проведення 

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

одиниці, що підлягають охороні) в сумі 10,8 млн.грн (при потребі 

більше 25,0 млн.грн), в тому числі на об'єктах, внесених до Списку 

об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, в сумі 5,0 млн.грн (при 

потребі більше 13,0 млн.грн). У 2017 році заплановано 1,0 млн.грн, 

освоєно 600,00 тис.гривень для проведення ремонтно-реставраційних 

робіт на пам'ятці культурної спадщини національного значення – 

Станіславській колегіаті (Музей мистецтв Прикарпаття) за рахунок 

програми «Культура Івано-Франківщини» на 2016-2020 роки. 

Зазначеною Програмою 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. 

Згідно норм чинного законодавства моніторинг та погодження 

проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах  культурної 

спадщини, відповідно до розробленої документації, належить до 

повноважень управління культури, національностей та релігій обласної 

державної адміністрації, як уповноваженого органу охорони культурної 

спадщини на території Івано-Франківської області. 

Глава 25. Співробітництво у сфері спорту та фізичної культури. 

Сприяння розвитку здорового способу життя, просування соціальних функцій та освітніх цінностей спорту, боротьба із загрозами для 

спорту 

8. Стаття 87 

 

Реформуванн

я політики у 

сфері 

фізичної 

культури та 

спорту з 

урахуванням 

практики та 

досвіду 

2) Прийняття нормативно-

правових актів у сфері розвитку 

спортивних споруд 

2017 рік Починаючи з 2017 року в області розпочата реалізація обласної 

цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 

2017-2021 роки, затвердженої рішення обласної ради від 23.12.2016 р. 

№ 404-12/2016 (зі змінами), де одним з основних завдань є розбудова 

спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізація 

спортивних споруд. З метою реалізації вказаного завдання 

передбачається проведення ряду заходів, зокрема: 

- модернізація, реконструкція, капітальний ремонт, проектування та 

будівництво закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та 

паралімпійської підготовки, спортивних споруд; 

- облаштування багатофункціональних спортивних майданчиків із 



держав-

членів ЄС 

синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням; 

- організація контролю за ефективністю використання в області 

спортивних споруд, недопущення перепрофілювання та ліквідації 

фізкультурно-спортивних об’єктів без створення рівноцінних їм. 

 

 Стаття 89 

 

Популяризац

ія фізичної 

культури і 

спорту 

3)  Проведення в Україні 

міжнародних фізкультурно-

оздоровчих та спортивних 

заходів 

2017-2019 

роки 

Впродовж 2017 року Єдиним календарним планом спортивних 

змагань області передбачено проведення наступних міжнародних 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, зокрема: 

- Міжнародний турнір з боксу серед молоді пам’яті Петра Мицика 

(3-6 травня, м. Івано-Франківськ); 

- VІ міжнародний турнір з футболу серед юнацьких команд пам’яті 

П.Савчука (3-4 червня, м. Івано-Франківськ); 

- груповий етап Євроліги серед чоловічих команд з волейболу 

сезону 2017 року (9-11 червня, м. Івано-Франківськ); 

- VІ діаспорний чемпіонат світу з футболу (24-29 червня, м. 

Надвірна, смт. Богородчани); 

- фінал Євроліги з волейболу серед жіночих команд (9 липня, м. 

Івано-Франківськ); 

- міжнародний дитячий турнір з настільного тенісу «Кубок 

Роксолани»  (23-25 вересеня смт. Рогатин); 

- міжнародний турнір з боксу, присвячений пам’яті загиблим Героям 

АТО (3-5 листопада, м. Калуш); 

- міжнародний турнір серед юнаків зі спортивної ходьби “Кубок 

“Вечірній Івано-Франківськ” (14-15.10.2017, м. Івано-Франківськ). 

Глава 27. Транскордонне та регіональне співробітництво. 

Зміцнення транскордонних та регіональних економічних зв'язків та ділового партнерства  

9. Стаття 91 

 

Сприяння 

взаєморозумі

нню та 

двосторонній 

взаємодії у 

сфері 

регіональної 

політики та 

транскордон

ного 

1) 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 

2017-2019 

роки 

Впродовж ІІІ кварталу 2017 року Івано-Франківщину відвідали ряд 

іноземних делегацій. Серед них: 

- Представники Івано-Франківського відділення спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ (14.07.2017 р.); 

-   Генеральний директор ТОВ “ЛЕОНІ Ваерінг Системс УА ГмБХ” 

Штефан Шмідт (21.08.2017 р.);  

- Директор австрійської компанії “Holzindustrie Schweighofer” 

Юрген Бергнер (22 серпня 2017 р.); 

-  Консультант з переробки сміття з ЄБРР Біллі Мур (Ірландія) 

(22.08.2017 р.); 

-  Посол Норвегії Уле Т.Хорпестад (05.09.2017 р.); 

- Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні 



співробітниц

тва 

зв'язків і ділового партнерства Високоповажний Посол Ертугрул Апакан та супроводжуюча його 

делегація; 

- Представники турецької компанії Енісолар в рамках супроводу 

проекту у галузі вітрової енергетики (26.09.2017 р.). 

Станом на 30.09.2017 року в області реалізовується 17 проектів 

міжнародної технічної допомоги у сферах: розвитку малого та 

середнього підприємництва; розвитку інвестиційного потенціалу; 

розвитку туристичної галузі; правосуддя; охорони здоров`я; 

органічного виробництва; вирішення екологічних проблем; 

модернізації теплопостачання та підвищення енергоефективності; 

запобігання природних, спричинених людиною катастроф. 

Івано-Франківська область бере участь у 3 спільних операційних 

програмах прикордонного співробітництва Європейського інструменту 

сусідства 2014–2020 роки (далі ППС ЄІС): ППС ЄІС «Угорщина – 

Словаччина – Румунія – Україна» та ППС ЄІС «Румунія – Україна)», 

ППС ЄІС «Польща – Україна – Білорусь».  

У рамках ППС ЄІС «Румунія-Україна 2014-2020» 

облдержадміністрація забезпечила супровід великих інфраструктурних 

проектів, які увійшли до переліку тих, що фінансуватимуться в рамках 

Програми поза конкурсом: «Поліпшення безпеки населення та рівня 

безпеки в прикордонній зоні шляхом підвищення спільної підготовки 

та співробітництва у сфері ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

(09.03.2017 р. резюме проекту схвалено Європейською Комісією)»; 

«Регіональне співробітництво щодо запобігання та боротьби з 

транскордонною злочинністю між Румунією і Україною» (02.05.2017 р. 

резюме проекту схвалено Європейською Комісією). Ці два проекти 

також включені до Державної програми розвитку транскордонного 

співробітництва на 2016-2020 рр., яка затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України 23.08.2016 р. № 554.  

У рамках ППС ЄІС «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» 

представники Івано-Франківської області подали на конкурс 22 

концептуальні заявки (як головні бенефіціари) на загальну суму 32.5 

млн. євро. Станом на 01.06.2017 р. за пріоритетом «Спадщина» 

акцептовано 9 з 20 проектів, за пріоритетом «Безпека» – 6 з 9 проектів, 

за пріоритетом «Доступність» – 4 з 10 проектів Івано-Франківської 

області. 

У рамках ППС ЄІС «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-

2020» облдержадміністрацією проведено інформаційну кампанію щодо 



залучення органів місцевої виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування,  громадських організацій до участі у конкурсах 

проектів Програми.  

З метою підготовки і реалізації пріоритетних для розвитку області 

проектів та підтримки потенційних учасників нових програм 

прикордонного співробітництва, в т.ч. шляхом співфінансування 

пріоритетних для області проектів з місцевих бюджетів, здійснюються 

заходи з налагодження активного діалогу і співпраці із представниками 

громадських організацій - активними учасниками проектної діяльності. 

 

 3) Участь у виконанні програм 

прикордонного співробітництва 

Європейського інструменту 

сусідства на 2014-2020 роки 

2017-2019 

роки 

Станом на кінець ІІІ кварталу 2017 року в рамках виконання 

програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту на 

2014-2020 роки відбувся ряд наступних заходів. 

13.07.2017 р. делегація Івано-Франківщини взяла участь у 

конференції «Угорщина - Словаччина - Румунія – Україна 2014-2020». 

Під час дискусії    1-го панельного круглого столу, спікерами якого 

були представники угорських, румунських, словацьких та українських 

регіонів, було обговорено перспективи для розвитку регіонів країн-

учасниць та запропоновано шляхи інформування місцевою владою 

громадськості щодо можливостей Програми співробітництва, в рамках 

якої надається фінансування державним і недержавним організаціям 

для реалізації спільних транскордонних проектів. Серед основних 

проблем виділено необхідність розвитку інфраструктури пунктів 

пропуску вздовж українського кордону; вирішення екологічних та 

соціальних питань, окремо наголошено на необхідності сприяння 

покращенню туристичної привабливості регіону тощо. Під час 

індивідуальних переговорів із представниками прикордонних територій 

досягнуто домовленості щодо розробки спільних проектів у сфері 

охорони навколишнього середовища, збереження історико-культурної 

спадщини, забезпечення безпеки, розвитку туристичної 

інфраструктури. 

 

 


