
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 

ІV 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 модулі на теми: 

«Європейська та євроатлантична інтеграція України», «Структура, 

принципи та механізми діяльності Європейського Союзу. Європейська 

інтеграція України», «Структура, принципи та механізми діяльності 

НАТО.  

Також обласним центром перепідготовки були проведені тематичні 

короткострокові семінари про таке: 

- Впровадження нового законодавства про державну службу, 42 

особи (16 листопада); 

- Захист прав та інтересів дітей, тема «Застосування 

антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади», 

18 осіб (10-11 жовтня); 

- Бухгалтерський облік і звітність у сільських і селищних радах в 

умовах реформи децентралізації фінансової системи держави, 

тема «Правові та практичні аспекти використання електронної 

системи публічних закупівель», 72 особи (17-19 жовтня; 23-25 

жовтня; 06-08 листопада; 20-22 листопада); 

- Практичні аспекти використання електронної системи 

публічних закупівель, 185 осіб (20-23 листопада; 27-29 

листопада; 04-07 грудня);   

- Окремі питання практичного застосування антикорупційного 

законодавства, 76 осіб (27 листопада; 05 грудня). 

За IV квартал 2017 року модулі та семінари заслухало 142 

держслужбовці. 

Загалом, у центрі за період з січня по грудень 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 386 інших працівників бюджетних 

установ. 
 

Глава 10. Політика у сфері промисловості та підприємництва  

 

2. Стаття 40 

 

Створення 

кращих умов 

для сприяння 

підвищенню 

конкурентос

проможності 

Розроблення механізму 

полегшення доступу малого та 

середнього підприємництва до 

кредитних ресурсів 

2017 рік Зміцненню позицій малого та середнього підприємництва в 

загальній структурі регіональної економіки сприяє також реалізація 

програми розвитку малого та середнього підприємництва, 

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. Станом на 30.09.2017 року профінансовано 

7 інвестиційних проектів на загальну суму 682,96 тис.грн. Інвестиційні 

проекти впроваджуватимуться у сферах зеленого туризму, переробки 

сільськогосподарської продукції, послуг станцій 

технічного обслуговування та хімічного виробництва. 
З міських та районних бюджетів на розвиток підприємництва у 2017 

році заплановано виділити 1 496,2 тис. грн. Станом на 01.10.2017 року 

профінансовано 558,8 тис. грн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017 р. оновлено процедуру добровільної категоризації 

туристичних садиб в області. Повноваження на проведення 

категоризації має Громадська рада з питань категоризації 

індивідуальних засобів розміщення (туристичних садиб) в області, 

створена при управлінні міжнародного співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій облдержадміністрації.  

 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.  

Заступник голови облдержадміністрації Б.Кобилянський взяв участь 

у нарадах з проблемних питань функціонування пунктів пропуску на 

західній ділянці державного кордону. За результатами нарад 

облдержадміністрація у листопаді п.р. звернулась до 

Мінінфраструктури, ДФС з проханням включити до переліку проектів 

розвитку дорожньої інфраструктури відкриття пункту пропуску і 

будівництво автодороги через українсько-румунський державний 

кордон в районі Шибене, Верховинський район (Україна) та Поєніле-

де-Суб-Мунте (Румунія). На даний момент питання знаходиться на 

опрацюванні в румунської сторони. 

У рамках участі України в Європейській Стратегії для Дунайського 

регіону (ЄСДР) 8-9 грудня 2017 року в м. Чернівці відбулась 

міжнародна конференція «Роль та можливості для університетів у 

Європейській Стратегії для Дунайського регіону», в якій взяли участь 

представники Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської 

області. 



  3) забезпечення реалізації 

Дунайської транснаціональної 

програми 2014-2020 роки 

 

2017-2019 

роки 

Листом від 21.11.2017 р. №9383/1/1-17/01-014 облдержадміністрація 

погодила без зауважень проект розпорядження Кабінету Міністрів 

україни «Про підписання Угоди про фінансування Дунайської 

транснаціональної програми (Interreg V-B Danube – CCI 

2014TC16M6TN001)» і проект Угоди. 

 

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, в тому числі проведено аналіз складу 

підопічних та визначено пріоритети з їх реформування, зокрема 

визначено щодо перепрофілювання Залучанського дитячого будинку-

інтернату з установи III- IV профілю на установу II-IV профілю, а 

Снятинський дитячий будинок-інтернат, враховуючи, що там менше 20 

відсотків вихованців до 18 років, а всі решта старші, приєднати до 

Снятинського психоневрологічного інтернату, при цьому дітей до 18 

років перевести в Залучанський дитячий будинок-інтернат. 

 

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 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.  

Разом з тим, за рахунок коштів виділених з державного бюджету в 

сумі 4693,571 тис. грн. буде придбано соціальне житло для 14 дітей-

сиріт та осіб з їх числа.  

Питання забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа 

знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації. 

 

Глава 24. Культура 

Співробітництво в галузі культури 

7. Стаття 85 

Забезпечення 

охорони та 

збереження 

обєктів 

культурної 

спадщини 

4) вивчення та 

впровадження найкращих 

методів управління 

об'єктами всесвітньої 

культурної спадщини, що 

застосовуються в ЄС 

2017-2019 

роки 

Рішенням сесії обласної ради від 30.06.2017 р. №541 – 16/2017 

внесено зміни до регіональної цільової програми «Культура Івано-

Франківщини на 2015-2020 роки», щодо збільшення обсягів 

фінансування пам’яткоохоронної галузі – проведення ремонтно-

реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини внесених до 

Списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Програмою 

передбачено фінансування на вищезгадані цілі в розмірі 5,0 млн. 

гривень. У разі фінансування Програми у 2018 році, заплановано 

виготовити науково-проектну документацію на проведення ремонтно-

реставраційних робіт в церкві Зішестя Святого Духа в Рогатині. 

Орієнтовна вартість такої документації – 350 тис.гривень. Після 

проведення Державної експертизи Проекту, отримання всіх дозволів 

відповідно до чинного законодавства, при фінансуванні Програми 

будуть виділені кошти на проведення ремонтно-реставраційних робіт. 

13-16 листопада 2017 року працівники управління культури, 

національностей та релігій обласної державної адміністрації взяли 



участь у Міжнародній конференції «Дерев'яна сакральна архітектура 

Карпат в Списку Всесвітньої спадщини – проблеми збереження», де 

було окреслено шляхи майбутньої співпраці регіонів України, в яких 

розміщені об'єкти культурної спадщини, занесені до Списку, з 

відповідними європейськими інституціями з метою збереження та 

попляризації пам'яток культурної спадщини.  

    

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 

держав-

членів ЄС 

2) Прийняття нормативно-

правових актів у сфері розвитку 

спортивних споруд 

2017 рік Впродовж 2017 року для будівництва та модернізації спортивних 

споруд прийняті наступні нормативно-правові документи для 

виділення коштів з обласного та державного бюджетів: 

- капітальний ремонт бігових доріжок стадіону по вул. Карпатська, 

15 в м. Івано-Франківську та будівництво футбольного стадіону зі 

штучним покриттям для дитячо-юнацького та аматорського футболу, 

який зведено за програмою УЄФА «Хет-трик» (рішення обласної ради 

від 15.09.2017 р. № 592-17/2017 та від 12.05.2017 р. № 512-15/2017 

«Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік», 

розпорядження облдержадміністрації від 12.06.2017 р. № 326 «Про 

спрямування субвенції з державного бюджету»); 

- будівництво типової будівлі басейну «Н20-CLASSIC» в м. Коломия 

(розпорядження облдержадміністрації від 25.07.2017 р. № 417 «Про 

визначення розпорядників та одержувача коштів»); 

- облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям та 

антивандальним обладнанням (рішення обласної ради від 23.12.2016 р.  

№ 408-12/2016 р. «Про обласний бюджет на 2017 рік» та від 10.03.2017 

р. № 436-13/2017 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 

рік»). 

 

 Стаття 89 

 

Популяризац

ія фізичної 

культури і 

3)  Проведення в Україні 

міжнародних фізкультурно-

оздоровчих та спортивних 

заходів 

2017-2019 

роки 

Впродовж 2017 року згідно Єдиного календарного плану 

спортивних змагань області проведено наступні міжнародні 

фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, зокрема: 

- Міжнародний турнір з боксу серед молоді пам’яті Петра Мицика (3-

6 травня, м. Івано-Франківськ); 



спорту - VІ міжнародний турнір з футболу серед юнацьких команд пам. 

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 вересня смт. Рогатин); 

- міжнародний турнір серед юнаків зі спортивної ходьби «Кубок 

Вечірній Івано-Франківськ» (14-15.10.2017, м. Івано-Франківськ); 

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

АТО (3-5 листопада, м. Калуш); 

- міжнародний турнір з боксу серед жінок, молоді та юніорок пам’яті 

В. Дем’янова (11-16 грудня, м. Надвірна). 

 

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 

співробітниц

тва 

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 

зв'язків і ділового партнерства 

2017-2019 

роки 

Впродовж ІV кварталу 2017 року Івано-Франківщину відвідали ряд 

іноземних делегацій. Серед них: 

-  Делегація послів країн Вишеградської групи (03.10.2017 р.); 

-  Голова правління ПАТ «Укрнафта» Марк Роллінз (09.10.2017 р.);  

-  Посол Європейського Союзу в Україні, Головою Представництва 

ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі (10.11.2017 р.); 

- Румунська делегація лікарів інфекційно-психіатричної лікавні 

м.Бая Маре (28.11.2017 р.); 

     - Експерт з питань місцевого самоврядування Януш Шевчук, 

Західнопоморське воєводство, Польща (27.11.2017 р.); 

     - Почесний консул Нідерландів у Львові Андрій Гринчук та 

заступник керівника економічного відділу Посольства Королівства 

Нідерландів у м.Києві Джейхун Остовар (15.12.2017 р.); 

     - Делегація експертів датської компанії «Ramboll» на чолі з Біллі 

Муром (14.12.2017 р.). 

У 2017 році в області реалізовувалось 25 проектів міжнародної 

технічної допомоги у таких сферах: розвиток малого та середнього 



підприємництва; розвиток інвестиційного потенціалу; розвиток 

туристичної галузі; правосуддя; охорона здоров`я; вирішення 

екологічних проблем; модернізація 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» (в 

якості основного регіону), 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). 30-31.05.2017 р. в 

м. Сучава та 22.09.2017 р. в м. Бухаресті відбулись робочі зустрічі з 

партнерами проектів щодо вирішення проблемних питань, в якій взяли 

участь представники Управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в області. 12.10.2017 р. представник 

облдержадміністрації взяв участь у 2 засіданні СМК ППС «Румунія-

Україна 2014-2020» та у 12 засіданні СМК ППС «Румунія-Україна-

Молдова 2007-2013». 

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

2020», «Румунія-Україна 2014-2020» облдержадміністрацією проведено 

інформаційну кампанію щодо залучення органів місцевої виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій до 

участі у конкурсах проектів цих Програм, які ще тривають. 

 

 3) Участь у виконанні програм 

прикордонного співробітництва 

Європейського інструменту 

2017-2019 

роки 

Станом на кінець ІV кварталу 2017 року в рамках виконання 

програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту на 

2014-2020 роки відбувся ряд наступних заходів. 



сусідства на 2014-2020 роки 1. «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна». 

Облдержадміністрація підтримала проект «Шляхи до здорових лісів: 

посилення стійкості, життєздатності і адаптаційної спроможності лісів 

в прикордонних регіонах України та Словаччини», поданий на конкурс 

в рамках першого конкурсу заявок великих інфраструктурних проектів 

ППС ЄІС «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020» (лист 

підтримки від 15.11.2017 р. № 1173/0/2-17/01-019). Проект 

підготовлено консорціумом з 6 організацій зі Словаччини і України та 

спрямований на збільшення стійкості і адаптаційної спроможності 

Карпатських лісових екосистем з огляду на прояви впливів зміни 

клімату на особливо вразливі гірські екосистеми Українських Карпат та 

Високих Татрів. 

  

2. «Румунія-Україна». 

12.10.2017 р. представник облдержадміністрації взяв участь у 2 

засіданні СМК ППС «Румунія-Україна 2014-2020» та у 12 засіданні 

СМК ППС «Румунія-Україна-Молдова 2007-2013». 

18.12.2017 р. оголошені конкурси у рамках Програми: перший конкурс 

проектних пропозицій відкрито для проектів типу HARD (з 

інфраструктурним компонентом на суму щонайменше 1 млн євро). 

Загальна сума фінансової підтримки за цим конкурсом становить 19 

100 000 євро; другий конкурс відкрито для проектів типу SOFT (без 

інфраструктурного компоненту або з інфраструктурним компонентом 

на суму менше 1 млн євро). Загальна сума фінансової підтримки за цим 

конкурсом становить 17 000 000 євро. 

Інформація поширена серед органів місцевої виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій області. 

  

3. “Польща-Білорусь-Україна”. 

04-05.10.2017 р. представник облдержадміністрації в якості 

спостерігача взяв участь у засіданні Комітету з відбору проектів за 

пріоритетом «Спадщина» (м. Варшава, Республіка Польща). 

17.10.2017 р. представник облдержадміністрації взяв участь у 2 

засіданні СМК ППС «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». 

Проект «Світ Карпатських розет – заходи із збереження унікальності 

культури Карпати» (обласні бенефіціари –Косівська районна рада, НГО 



МГЦ «Еталон» (м. Івано-Франківськ) став одним із 17 переможців 

конкурсу за пріоритетом «Спадщина». Головний бенефіціар – 

Асоціація розвитку і промоції Підкарпатського регіону. Cума ґранту 

становить 1 895 060,48 євро. 

23.11.2017 р. представник облдержадміністрації в якості 

спостерігача взяв участь у засіданні Комітету з відбору проектів за 

пріоритетом «Доступність» (м. Варшава, Республіка Польща). 

07.12.2017 р. представник облдержадміністрації взяв участь у 

3 засіданні СМК ППС «Польща-Білорусь-Україна» у м. Львові. 

  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 

2017-2019 

роки 

На підставі статті 19 Закону України «Про засади державної регіональної 
політики», постанов Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 385 
«Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року», від 11.02.2016 року № 258 «Про затвердження Типового 
положення про агенцію регіонального розвитку», враховуючи рішення 

обласної ради від 10.06.2016 року №235-5/2016 та розпорядження обласної 
державної адміністрації від 10.06.2016 року № 383 «Про заснування агенції 
регіонального розвитку в Івано-Франківській області», з метою забезпечення 
соціально-економічного розвитку, формування інвестиційної привабливості 
та залучення інвестицій в економіку Івано-Франківської області 25.09.2017 р. 
було видано розпорядження №555/734-р про заснування установи «Агенція 
регіонального розвитку в Івано-Франківській області».  

Засновниками Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області 
є обласна державна адміністрація і обласна рада. 

25 жовтня 2017 року відбулися перші установчі збори Агенції 
регіонального розвитку Івано-Франківської області. 

Під час зборів було затверджено положення про установу та наглядову 
раду, визначено місце знаходження Агенції та організаційне забезпечення 
проведення процедури її державної реєстрації. Також затвердили 

персональний склад наглядової ради у кількості шести осіб.  

 
  


