
УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 26-08-35 

E-mail: roda@rv.gov.ua . www.rv.gov.ua Код ЄДРПОУ 13986712

Рівненська обласна рада

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 17 березня 

2017 року № 487 "Про Обласну програму розвитку транскордонного 

співробітництва на 2016 -  2020 роки" надаємо інформацію за підсумками 

2019 року.

Додаток: на 10 арк. в 1 прим.

Заступник 
голови адміністрації

Ютовець Ольга. 635649

. 4І8ТХ-
I і і і І і їм: ill НІЙ.

її IS ІІН ІНШІЙ 1ШІІІІІ1І1
Н и  І1П I U i l i l < $ i i i

II Ііпіі і і:!Д
і! 10! і !
!І Ш  ІІІІІІІІIt ?Ш ІП ІГ

Р №
Л ї  СЛ. ло

mailto:roda@rv.gov.ua
http://www.rv.gov.ua


ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання Обласної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016 -  2020 роки

за підсумками 2019 року

№
пун
кту

Зміст завдання Термін
виконанн

я

Інформація про хід виконання Висновки 
(виконано, 

у стадії 
виконання, 

не виконано, 
причини не 
виконання)

Пропозиції 
(зняти 3 

контролю, 
продовжит 

и
контроль)

2. Підвищувати 
кваліфікацію посадових 
осіб місцевих органів 
виконавчої влади та 
органів місцевого 
самоврядування з питань 
транскордонного 
співробітництва за 
рахунок коштів 
міжнародної технічної 
допомоги та інших 
джерел.

Протягом 
2016 -  

2020 років

Упродовж року у рамках Програми транскордонного 
співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (далі -  
Програма) було організовано декілька навчальних візитів до 
Підкарпатського воєводства для представників органів 
місцевого самоврядування з областей, що входять до 
території Програми, у тому числі від Рівненської області. 
Зокрема, перший візит відбувся 7 - 1 1  квітня 2019 року. 
Відкриття програми відбулося під час візиту групи на V 
Європейський конгрес місцевого самоврядування -  
платформи, де обговорювалась роль транскордонного 
співробітництва та місцевих ініціатив.
У ході візиту учасники обговорювали передові практики у 
конкретних сферах, в яких працюють польські органи 
самоврядування: освіта, будівництво доріг, охорона 
навколишнього середовища, муніципальне управління, 
культура, спорт, курорти, державні закупівлі тощо. Щоб 
побачити, як все це працює на практиці, відбувся навчальний 
тур по інвестиційних проектах, більшість яких 
співфінансуються Європейським Союзом.
Другий візит було проведено 2 - 6  вересня в рамках 
Транскордонної академії розвитку. Учасники візиту

у стадії 
виконання

продовжити
контроль



ознайомилися з окремими проектами, реалізованими в 
Підкарпатському воєводстві, та зустрілися з потенційними 
партнерами. Представники українського самоврядування 
також взяли участь у 29-му Економічному форумі в Криниці. 
Щороку захід відвідують близько 4 тисяч гостей з кількох 
країн. Під час Форуму учасники мали можливість обмінятися 
політичними, економічними та соціальними поглядами, 
встановлювати партнерські контакти та отримувати 
інформацію про Програму. У навчальному візиті взяли 
участь: голова Волинської обласної ради, перший заступник 
голови Рівненської обласної ради, перший заступник голови 
Івано-Франківської обласної ради, а також регіональні 
депутати від Львівської, Закарпатської та Волинської 
областей.
На сторінці управління міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції ОДА у соціальній мережі Фейсбук 
постійно розміщуються матеріали з питань транскордонного 
співробітництва, у тому числі довідкового, інформаційного 
та навчального характеру (https://www.facebook.com/dicerv/).

3. Забезпечувати інформу
вання про результати 
моніторингу стану 
виконання спільних 
операційних програм 
прикордонного співро
бітництва Європейського 
інструменту сусідства на 
2014 -  2020 роки

Протягом 
2016 -  

2020 років

Інформація щодо спільних операційних програм 
прикордонного співробітництва Європейського інструменту 
сусідства на 2014-2020 роки, а також стану їх виконання 
розміщуються на вебсайті ОДА, а також на сторінці у 
соціальній мережі Фейсбук.

у стадії 
виконання

продовжити
контроль

https://www.facebook.com/dicerv/


\

4. Забезпечувати постійне 
оновлення інформаційної 
бази офіційного веб- 
сайту Рівненської 
обласної державної 
адміністрації з питань 
транскордонного 
співробітництва.

Протягом 
2016 -  

2020 років

На сайті обласної державної адміністрації розміщується 
інформація з питань транскордонного співробітництва. 
Управлінням міжнародного співробітництва та європейської 
інтеграції формується інформаційна база веб-сторінок з 
питань транскордонного співробітництва.

у стадії 
виконання

продовжити
контроль

5. Забезпечувати 
організацію та 
проведення форумів, 
бізнес-зустрічей, 
презентацій, виставково- 
ярмаркових заходів, 
засідань за круглим 
столом тощо в рамках 
укладених міжнародних 
та міжрегіональних угод 
про співробітництво 3 
адміністративно- 
територіальними 
одиницями інших країн, 
у тому числі сусідніх 
держав.

Протягом 
2016- 

2020 років

У рамках укладених міжнародних угод про співробітництво з 
адміністративно-територіальними одиницями інших країн 
Рівненщина найбільш тісно співпрацює з Вармінсько- 
Мазурським воєводством Республіки Польща. У 2019 році 
було проведено низку спільних зустрічей (22 -  25 травня, м. 
Ольштин; 05 -  08 листопада, м. Рівне), у ході яких було 
визначено шляхи поглиблення співпраці в економічній, 
туристичній, освітній та медичній сферах. Окрім цього, 
делегації області взяли участь у Міжнародному фестивалі 
телерадіопрограм "Калинові мости" (7 -  14 червня, м. 
Ольштин) та Міжнародному медичному симпозіумі на тему 
лазеротерапії (13 -  17 листопада, міста Ольштин та Лідзбарк 
Вармінський).
У рамках розвитку співпраці з Люблінським воєводством 
очільник області взяв участь у роботі Конгресу ініціатив 
Східної Європи, що 8 рік поспіль проходить у вересні в 
м. Люблін. Також, 18 -  21 листопада було проведено 
навчальний візит делегації від Рівненської області до 
Люблінського воєводства у складі членів постійної комісії з 
питань бюджету, фінансів та податків Рівненської обласної 
ради до Люблінського воєводства. В результаті візиту члени 
делегації легально ознайомились з системою формування 
бюджету та фінансової діяльності місцевого самоврядування 
у Люблінському воєводстві, досягнули домовленості щодо

у стадії 
виконання

продовжити
контроль



налагодження взаємозв’язку між освітянами Любліна та 
Рівненщини.

6. Активізувати співробіт
ництво між українськими 
та іноземними 
суб’єктами та 
учасниками транс
кордонного співробітни
цтва шляхом проведення 
спеціалізованих інформа
ційних семінарів, 
соціально-психологічних 
тренінгів 3 
використанням індивіду
альних методик з метою 
підвищення рівня 
зайнятості та заохочення 
громадян до 
провадження підприєм
ницької діяльності.

Протягом 
2016 -  

2020 років

Міжнародна організація праці (МОП) за підтримки уряду 
Данії та Міністерства соціальної політики України у липні 
2018 року розпочала реалізацію п'ятирічного проекту з метою 
поліпшення управління ринком праці "Інклюзивний ринок 
праці для робочих місць в Україні". Проект запускається в 
Україні для поліпшення управління ринком праці, зменшення 
невідповідності професійних навичок вимогам ринку праці, 
сприяння підприємництву та поліпшення соціального діалогу 
та інституційної спроможності соціальних партнерів. У 
рамках проекту МОП буде надано підтримку 4 областям 
України, серед яких і Рівненська область, модернізувати три 
навчальних плани професійно-технічної освіти, створити 5 
нових послуг для 4 регіональних офісів Державної служби 
зайнятості, здійснити підготовку 7 основних і 75 місцевих 
тренерів за програмою МОП "Розпочни та вдосконалюй свій 
бізнес", забезпечити навчання 4,5 тис. осіб на курсах 
підприємницької діяльності, удосконалити інституційні 
можливості соціальних партнерів для більш плідного 
соціального діалогу, забезпечити навчання 240 осіб технікам 
колективних переговорів і створити 5 платформ для ведення 
та укладення колективних переговорів на галузевому рівні.
До реалізації проекту від Рівненської області залучено дві 
громади: міста Сарни та Млинівська об’єднана територіальна 
громада. Млинівський проект спрямований на самозайнятість 
на селі в напрямку розвитку молочного виробництва, а у 
Сарнах -  цілеспрямована підготовка робітничих кадрів для 
потреб місцевих роботодавців на базах профтехучилищ та 
Рівненському центрі гірофтехосвіти державної служби 
зайнятості.
У рамках реалізації проекту 14-15 серпня та 19-20 вересня

у стадії 
виконання

продовжити
контроль



у Рівному було проведено дводенні тренінги "Розпочни свій 
бізнес" для потенційних гіідприємців-початківців. Впродовж 
двох днів майбутні підприємці навчалися заповнювати 
розділи бізнес плану: маркетинговий план, калькуляція 
продажів, потреби у персоналі, закупівлі підприємства, 
собівартість, фінансовий облік та інші. Учасники отримали 
детальну інформацію по кожному розділу та прекрасні 
роздаткові матеріали: робочий зошит із таблицями бізнес- 
плану та навчальний посібник для підприємців-початківців. З 
рівнянами працювали одразу чотири бізнес-тренери з 
Рівного, Ужгорода та Сум.
Окрім цього, у Млинівській ОТГ передбачається створення 
інкубатора з переробки молока на тверді сири та йогурти. На 
базі інкубатора навчатимуться як студенти та доросле 
населення, так і усі бажаючі відкрити власну сироварню. У 
Сарнах для потреб роботодавців вестиметься підготовка 
кадрів з металообробки. А на базі профтехучилища № 22 
передбачено створення центру професійної досконалості.
21 вересня у Міському будинку культури Рівного відбувся 
Форум "Територія креативних індустрій", який є фінальною 
частиною проекту "Територія креативних індустрій"
громадської організації "Платформа взаємодій Простір", що 
стартувала за гри місяці до цього. Слоган форуму -  "Думай 
руками", мета -  сприяти розвитку креативного
підприємництва Рівного. У Форумі взяло участь 11 спікерів 
та гіонад 300 учасників. Впродовж дня у різних локаціях 
проводилися тренінги та майстер-класи на тему 
започаткування та розвитку власного бізнесу 
(http://terytoriya.prostir.rivne.ua/forum/).
На офіційному сайті ОДА у рубриці "Євроінтеграція. Україна 
-  Нато" було розміщено інформацію про програму 
Свропейського Союзу "Культура і креативність" для

http://terytoriya.prostir.rivne.ua/forum/


ознайомлення з он-лайн платформою щодо проходження 
навчальних курсів, таких як: "Діджитал-комунікації", 
"Створення цінності в креативній економіці", "Маркетинг", 
Стратегічне планування", "Фандрейзинг", "Фінанси для 
креативних організацій".
Тематичні повідомлення розміщуються на офіційній сторінці 
ОДА та у соціальній мережі Facebook. Зокрема, підприємці 
області запрошувалися до участі у:
- навчальній програмі CREATIVE EXPORT UKRAINE;
- освітній програмі Export Evolution Ukraine;
- Експортному турі містами України, яку проводить Офіс 
просування експорту;
- Marketing Summit у Луцьку, який відбувся
20 вересня у м. Луцьк. Захід організовано Центром підтримки 
бізнесу м. Рівне у рамках ініціативи "EU4Business" за 
підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. 
Також було поширено інфографіки з інформацією про 
програми Європейського Союзу для підприємців.

8. Ініціювати в рамках 
ініціативи
Європейського Союзу 
“Східне партнерство’' та 
програм прикордонного 
співробітництва 
Європейського 
інструменту сусідства та 
партнерства на 2014 -  
2020 роки реалізацію 
проектів, спрямованих на 
підтримку
транскордонного та 
міжрегіонального співро-

Протягом 
2016 -  

2020 років

Рівненська область входила до території Програми 
територіального співробітництва країн Східного партнерства 
"Україна -  Білорусь".
Відповідно до листа Мінекономіки від 02 жовтня 2019 року 
№ 4003-05/40398-06 в контексті проведення переговорів з 
Європейською Комісією щодо запровадження другої фази 
програми територіального співробітництва "Україна- 
Білорусь" Рівненською ОДА було опрацьовано та надано 
пропозиції до нової програми.

у стадії 
виконання

продовжити
контроль



бітництва, зокрема 
підготувати проектні 
пропозиції ЩОДО 
започаткування проектів.

9. Забезпечувати
проведення
роз’яснювальної роботи 
щодо виконання 
місцевими органами 
виконавчої влади 
Порядку здійснення 
зовнішніх зносин Радою 
міністрів Автономної 
Республіки Крим, 
місцевими державними 
адміністраціями, 
затвердженого Указом 
Президента України від 
05.03.2002 №217/2002.

Протягом 
2016 -  

2020 років

Управління міжнародного співробітництва та європейської 
інтеграції облдержадміністрації постійно надає методичну та 
консультаційну допомогу місцевим органам виконавчої 
влади з питань дотримання вимог положень Указом 
Президента України від 5 березня 2002 року № 217. 
Управлінням розроблено методичні рекомендації, які було 
поширено серед структурних підрозділів місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
Питання дотримання вимог законодавства у сфері зовнішніх 
зносин було розглянуто під час наради голови ОДА з 
головами райдержадміністрацій.
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10. Забезпечити
двосторонній обмін
інвестиційними
пропозиціями з метою
активізації
транскордонного
співробітництва

Протягом 
2016 -  

2020 років

3 метою популяризації інвестиційного потенціалу районів та 
міст області та активізації економічного співробітництва 
створений та функціонує спеціалізований сайт 
(www.investinrivne.org) та "Інвестиційна карта Рівненської 
області" (www.investmap.rv.ua).
На зазначених веб-порталах розміщені та постійно 
оновлюються інформаційні та презентаційні матеріали про 
область, її райони та галузі господарського комплексу. 
Створено відеоролик "Інвестиційний потенціал або 7 переваг 
інвестування в Рівненську область" (українською, 
англійською мовами), який, зокрема, розміщено на каналі 
Youtube. Розроблено інформаційні буклети українською та 
англійською мовами: "Інвестиційний потенціал Рівненської
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області", "Інвестиційна пропозиція: Міжнародний аеропорт 
Рівне", "Інвестиційна пропозиція: Індустріальні зони 
Рівненської області", які містять загальну інформацію про 
регіон та каталог земельних ділянок (об'єктів), що можуть 
бути запропоновані потенційним інвесторам.
Під час усіх зустрічей керівництва області з іноземними 
делегаціями проводиться презентація інвестиційного 
потенціалу області.
У 2019 році інвестиційні пропозиції Рівненської області були 
також представлені у рамках участі в V Європейському 
конгресі місцевого самоврядування (квітень), VIII Конгресі 
ініціатив Східної Європи (вересень). Другому форумі регіонів 
України та Республіки Білорусь (жовтень), Українсько- 
чеському бізнес-форумі (листопад), Українсько- 
азербайджанському бізнес-форумі (грудень) та форумі 
"Україна-Туреччина. Ділове партнерство без кордонів".

11. Розширяти 
транскордонне 
співробітництво з питань 
захисту населення і 
територій від 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та 
природного характеру.

Протягом 
2016 -  

2020 років

Рівненська та Хелмська торгово-промислові палати 28 січня 
провели Міжнародну спеціалізовану виставку "ІСТ- Безпека в 
енергетиці. Технології та послуги "ВОЛЬБІТ 2019". У 
виставці взяли участь вітчизняні підприємці та ділові кола з 
Польщі, Франції та Литви. Тематичні розділи виставки: 
сонячна енергія; комп‘ютерні програми для компаній, які 
працюють в галузі енергетики; "розумна" сітка, "розумні" 
лічильники; безпека електричних мереж. У рамках виставки 
також відбувся круглий стіл на тему "Потенціал розвитку 
українсько-польської співпраці в галузі інформаційних 
систем, технології, послуг та енергетики".
18 лютого відбулася зустріч керівництва області з 
координатором проекту асоціації добровільних пожежних 
команд Республіки Польща Мареком Ковальські, асистентом 
проекту пані Агнешкою ГТясецькою та представниками 
територіальних громад з Рівненської області (Боремельська,
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Миляцька, Немовицька, Привільненська, Смизька громади), з 
Івано-Франківської області (Рожнівська, Ланчинська, 
Космацька, Матеївецька громади) та Хмельницької області 
(Лісовогринівецька громада). Від ДСНС України був 
присутній виконуючий обов’язки директора Департаменту 
організації заходів цивільного захисту Ігор Куслій, а також 
безпосередні керівники Головних управлінь ДСНС у 
Рівненській області, Івано-Франківській та Хмельницькій 
областях. Присутні обговорили питання реалізації проекту 
"Вдосконалення системи цивільного захисту в об’єднаних 
громадах", а також питання підготовки й навчання майбутніх 
українських добровольців-вогнеборців у сусідній Республіці 
Польща та у спеціалізованих центрах обласних управлінь 
ДСНС, визначення необхідного матеріально-технічного 
забезпечення польською та українською сторонами учасників 
на час реалізації проекту, представлення відповідальних осіб з 
числа представників територіальних громад та офіцерів 
управлінь ДСНС, визначення можливостей забезпечення 
учасників проекту повсякденним та бойовим одягом 
пожежних.
1 8 - 2 1  червня на базі тренувального полігону Аварійно- 
рятувального загону спецпризначення Головного управління 
ДСНС Рівненщини пройшли навчання "RESCUE DAYS 
UKRAINE 2019". Участь у заході взяли представники ДСНС 
України, Посольства Німеччини в Україні, Weber-Hydraulik 
GmbH та Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Німецьке товариство 
міжнародного співробітництва). Навчання проводили ЗО 
інструкторів з Німеччини, Польщі та Франції. Під час навчань 
розглядалися типові і досить складні сценарії ДГП за участю 
легкових авто, вантажівок, тощо. Окремо вивчалися 
особливості конструкцій найновіших автомобілів, які



учасники наочно розбирають за допомогою аварійно- 
рятувального обладнання.
Під час навчань рятувальників також навчали реагувати на 
надзвичайні події на території Рівненської АЕС та ліквідувати 
лісові та торф'яні пожежі.
https://www.youtube.com/watch?v=ppsqn280xS8#action=share
https://www.dsns.gov.ua/ua/Video-DSNS-Ukrayini/95488.html

12. Створювати та 
забезпечувати 
функціонування 
українських ділянок 
транскордонних 
біосферних резерватів, 
водно-болотних угідь 
міжнародного значення, 
об’єктів всесвітньої 
природної та культурної 
спадщини.

Протягом 
2016 -  

2020 років

У квітні 2019 року завершилася реалізація проекту 
"Створення умов для спільного управління і сталого 
використання природних ресурсів водно-болотного угіддя 
"Транскордонна Рамсарська територія "Ольмани -  
Переброди"" у рамках програми територіального 
співробітництва країн Східного партнерства "Україна -  
Білорусь". Проект було реалізовано місцевим екологічним 
фондом "Заказники Брестської області" (Республіка 
Білорусь). Рівненським природним заповідником та 
Миляцькою сільською радою Дубровицького району 
Рівненської області.
Метою проекту було забезпечення сталого використання 
дикорослої журавлини, забезпечення сприятливої екологічної 
обстановки і соціального середовища для місцевого 
населення і відвідувачів цієї транскордонної території.
В рамках першого Форуму регіонів України і Білорусі (м. 
Гомель, 26 жовтня, 2018 року) було укладено угоду щодо 
створення транскордонного Біосферного резервату 
"Прип’ятське Полісся". Біорезерват створять на території 
України та Білорусі.
Територія проектованого транскордонного біосферного 
резервату "Прип’ятське Полісся" (далі -  ТБР) охоплює 
північний схід Волинської і північ Рівненської та 
Житомирської областей загальною площею 880 302 гектара. 
У нашому регіоні проект буде реалізовуватися у
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Зарічненському, Володимирецькому, Дубровицькому, 
Сарненському та Рокитнівському районах.
До його складу увійдуть такі значні природно-заповідні 
території: Поліський та Рівненський природні заповідники; 
Національний природний парк "Нобельський";
Національний природний парк "Прип’ять-Сгохід";
ряд заказників (в межах нашої області -  ботанічний заказник
загальнодержавного значення "Вичівський").
Вони забезпечуватимуть функцію збереження, а на їх базі 
будуть виділені ділянки природного ядра та буферної зони.

13. Проводити міжнародні 
спеціалізовані семінари, 
конференції, виставки і 
ярмарки, а також 
культурні та освітні 
заходи, спрямовані на 
розвиток 
транскордонного 
співробітництва.

Протягом 
2016 -  

2020 років

Упродовж року в області було проведено цілу низку заходів, 
спрямованих на поглиблення співпраці у сфері культури та 
освіти, серед яких:
27 -  28 березня на базі Рівненського державного 
гуманітарного університету відбулася Міжнародна науково- 
практична конференція "Особистість у просторі молодіжної 
субкультури", організована психолого-природничим 
факультетом РДГУ та факультетом психології та соціології 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки. Конференція була наповнена різноманітними 
доповідями та презентаціями авторів (понад 120 учасників 
(Україна, Польща, Угорщина, США, Казахстан) власних 
проектів щодо проблеми молодіжних субкультур. 
Підсумками роботи конференції стало укладання резолюції 
щодо перспектив та особливостей дослідження впливу 
молодіжних субкультур на особистість;
28 травня У рамках реалізації на Рівненщині проекту 
"Толерантність та міжкультурний діалог" в рамках 
європейської програми ЕЛАБМиЗ-ь відбулася зустріч 
керівництва облдержадміністрації та студентської молоді -  
учасників проекту з України, Азербайджану, Італії, 
Об’єднаного королівства Великої Британії та північної
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Ірландії.
Проект передбачає культурний обмін між студентами вищих 
навчальних закладів. Для учасників проекту проведено 
зустрічі з різними навчальними закладами, ровесниками, 
майстер-класи, дискусії, театральні вистави, екскурсії, 
дегустування національної кулінарії;
12 травня в смт. Клевань відбувся XIV Міжнародний 
фестиваль духової музики "Дзвенить оркестрів мідь", де 
виступили духові оркестри з Литви, Білорусі, Польщі та 
України;
02 -  06 червня проведено Українсько-польський
фотографічний пленер "Рівненщина. На європейських 
перехрестях". У пленері взяли участь молодь з фотошколи 
Палацу молоді у м. Ольштин та рівненської фотошколи "У 
харватері істин". Учасники пленери удосконалювали свою 
фотомайстерність та взяли участь у майстер-класах, що 
проходили у містах Дубно, Острог та Рівне. Захід проходив 
під патронатом голови облдержадміністрації та Маршалка 
Вармінсько-Мазурського воєводства;
24 серпня відбулися Міжнародний фольклорний фестиваль 
"ЕтноРівне-2019" та Міжнародний фестиваль ковальського 
мистецтва "Металеве серце України";
13-30 жовтня відбувся 14-й Міжнародний Салон художньої 
фотографії "Фотовернісаж на Покрову, 2019" /Рокгоуа 
Photovemissage, 2019, у виставці представлено світлини 
фотомайстрів з 31 країни світу.
20- 23 жовтня відбувся Міжнародний кінофестиваль "Місто 
Мрії". До конкурсних програм кінофестивалю надійшло 
близько 500 фільмів від режисерів з-понад 50 країн світу. 
Цього року журі оцінювало фільми у двох конкурсних 
програмах, національній та міжнародній. В національній 
програмі -  у номінаціях "повнометражне документальне кіно"



та "короткометражне ігрове кіно". У міжнародній -  
"повнометражне ігрове кіно", "короткометражне ігрове кіно", 
"короткометражне документальне кіно" та "анімаційні 
короткометражні фільми".

14. Організовувати та 
проводити у рамках 
транскордонного 
співробітництва обмін 
учнями, студентами, 
викладачами, 
науковцями.

Протягом 
2016 -  

2020 років

Національний університет "Оетрозька академія" реалізує 
проект "Студії європейських цінностей та ідентичності" в 
рамках програми Еразмус+ за напрямом "Жан Моне". Проект 
спрямований на підвищення інтересу та заохочення 
студентів, аспірантів, молодих вчених до вивчення 
європейських цінностей та ідентичності, просування ідеї 
об‘єднаної Європи та загальноєвропейських цінностей, 
заохочення партнерських відносин між європейськими та 
українськими молодіжними громадськими організаціями.
02 -  06.09.2019 на базі НУ "Острозька академія" реалізовано 
проект спільно з Клайпедським державним університетом 
прикладних наук (Литва). Грант на його реалізацію виграли 
колеги із Литовської Республіки у співпраці із відділом 
міжнародних зв’язків НУ "Острозька академія". Фінансувався 
проект Радою обмінів молоддю України та Литви (Lithuania 
and Ukraine Council for the Exchanges of Youth). Упродовж 
тижня студенти Клайпедського державного університету 
прикладних наук на чолі зі співробітницею відділу І.Берените 
спільно зі спудеями академії та співробітницею відділу 
міжнародних зв'язків академії В.Фурман будували своєрідний 
"міст компетенцій" за допомогою неформальних методів, 
інтерактивних групових ігор, брали участь у семінарах, 
тренінгах та дискусіях, присвячених особистісному розвитку 
та міжкультурній комунікації (презентації країни, її звичаїв та 
традицій). Також у межах проекту відбувся волонтерський
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захід "#1ті11_Ьо\уГ, спрямований на допомогу безпритульним 
тваринам.
В межах співробітництва у галузі освіти та науки з 20 по 25 
січня
2019 року у рамках угоди про українсько-турецьку співпрацю 
у Володимирецькому колегіумі перебувала учнівська 
делегація з школи-ліцею міста Мерсін (Туреччина). Турецькі 
учні та вчителі познайомилися з українськими школярами та 
адміністрацією закладу, відвідали музей, міні-зоопарк, 
переглянули виступи мистецьких колективів та показовий 
виступ учнів військово-спортивного профілю. Також турецькі 
гості самі стали модераторами заходів, зокрема провели 
ранкову руханку, на якій усі бажаючі могли ходити на 
ходулях, взяти участь у командних іграх та стартах.
21 лютого НУВГП та НУ "Львівська Політехніка" в Рівному 
проведено інформаційний день та практичний тренінг 
"‘Горизонт 2020: від ідеї проекту’ до фінального звіту”. 
Основні теми презентацій включали: генерування проектної 
ідеї та формування концепції проекту; ознайомлення з 
пріоритетами конкурсів на період 2019 -  2020 років; пошук 
конкурсних тем програми Горизонт 2020 відповідно до 
проектної ідеї; розуміння структури проектної заявки до 
програми Горизонт 2020; попередня оцінка проектної заявки; 
подача проектної пропозиції на конкурс; правові та фінансові 
аспекти реалізації проектів програми Горизонт 2020 в 
Україні; використання успішного досвіду підготовки 
проектних заявок до програми.
23 лютого Національний університет "Острозька академія" та 
Генеральна дирекція з обслуговування іноземних 
представництв в Україні провели Дипломатичний форум. 
Уперше на платформі закладу вищої освіти одночасно 
зустрілися представники дипломатичного корпусу та



співробітники іноземних дипломатичних і консульських 
установ, що представляли 17 країн світу. Це стало підставою 
встановлення десятого ювілейного рекорду України у 
категорії "Масові заходи”.
25 лютого 2019 року в Рівненському інституті Київського 
університету права НАН України відбулося відкриття І 
Міжнародної зимової школи з прав людини, яка являла собою 
інтенсивний тижневий навчальний курс, присвячений 
питанням міжнародних і європейських стандартів у сфері 
захисту прав людини, забезпечення і захисту прав людини під 
час збройних конфліктів; свободи слова та свободи 
інформації, медіа грамотності тощо, і проводилася Київським 
університетом права НАН України спільно з Батумським 
державним університетом ім. Шота Руставелі. У відкритті 
заходу взяли участь: Генеральний секретар Європейського 
Інституту Омбудсмена, заступник Омбудсмена Австрії 
Джозеф Зігеле, професор кафедри конституційного права, 
декан юридичного факультету Болонського університету 
(Італія) Лука Меззетгі, асоційований професор Батумського 
державного університету ім. Шота Руставелі (Грузія) Паата 
Хотенашвілі, Надзвичайний посол і Повноважний міністр, 
заступник глави місії Посольства Угорщини в Україні Ласло 
Чаба Пап.
27 -  28 березня 2019 року на базі Рівненського державного 
гуманітарного університету відбулася Міжнародна науково- 
практична конференція “Особистість у просторі молодіжної 
субкультури”, організована психолого-природничим 
факультетом РДГУ та факультетом психології та соціології 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки. Конференція була наповнена різноманітними 
доповідями та презентаціями авторів (понад 120 учасників 
(Україна, Польща, Угорщина, США, Казахстан) власних



проектів щодо проблеми молодіжних субкультур. 
Підсумками роботи конференції стало укладання резолюції 
щодо перспектив та особливостей дослідження впливу 
молодіжних субкультур на особистість.
18-19 квітня 2019 року на базі кафедри охорони праці та 
безпеки життєдіяльності НУВГП відбулася XVII Міжнародна 
науково-методична конференція “Безпека життя і діяльності 
людини -  освіта, наука, практика'’. В організації конференції 
взяли участь представники 24 установ та організацій з 6 країн: 
України, Болгарії, Польщі, Словаччини, США та Чехії.
ЗО квітня 2019 року Національний університет “Острозька 
академія” відвідав професор Університету Бейра Інтеріор 
(Ковільян, Португалія) Бруно Феррейра да Коста в рамках 
міжнародного освітнього проекту Ргактиь і. Співпраця 
Острозької академії з Університетом Бейра Інтеріор триває 
вже три роки, зокрема зараз в Португалії навчається дві 
студентки ІІУОА: Тетяна Ющук (факультет міжнародних 
відносин) та Олександра Аксьонова (факультет політико- 
інформаційного менеджменту).
З 21 по 23 травня 2019 року в Національному університеті 
водного господарства та природокористування проводилася 
Міжнародна науково-технічна інтернет-конферснція
“Інноваційні технології розвитку машинобудування та 
ефективного функціонування транспортних систем”. До 
участі долучилось понад 20 закладів вищої освіти з усіх 
куточків України та зарубіжних закладів вищої освіти 
(Польща, Грузія, Білорусь, Болгарія).
26 вересня 2019 року начальник відділу культури 
Дубровицької райдержадміністрації взяла участь у зустрічі з 
представниками сфери культури Сталінського району 
Республіки Білорусь, на якій було обговорено питання 
багаторічної співпраці прикордонних територій України та



Республіки Білорусь.
23 жовтня 2019 року на базі Квасилівського професійного 
ліцею відбулася зустріч із експертами Програми "ЕШБкіїї: 
Кращі навички для сучасної України". За круглим столом 
обговорили питання впровадження Програми в області.
25 жовтня 2019 року в Національному університеті 
"Острозька академія" відбулася VI Міжнародна науково- 
практична онлайн-конфсренція "Фінансова система країни: 
тенденції та перспективи розвитку", на якій було 
представлено 38 вищих навчальних закладів з України та 
зарубіжжя, всього 171 учасник.
01 листопада 2019 року у Сварицевицькому НВК ЗОНІ І -  ПІ 
ступенів -  ДНЗ Дубровицького району пройшов фестиваль 
педагогічної майстерності "Інновація. Пошук. Якість" за 
участю педагогів з Республіки Білорусь.
04 листопада 2019 року за рішенням Уряду Франції 
професора, кандидата педагогічних наук Рівненського 
державного гуманітарного університету Ніколайчук Галину 
Іванівну нагороджено орденом Академічної Пальмової Гілки. 
Цю високу державну нагороду за заслуги в освіті і науці 
декану факультету іноземної філології було вручено 
Надзвичайним і Повноважним Послом Франції В Україні 
паном Етьєном де Понсеном.
08 листопада 2019 року на базі Національного університету 
водного та господарства та природокористування відбувся IV 
Міжнародний бізнес-форум "Велике Рівне.
Енергоефективнісгь -  2019".
21 листопада 2019 року НУВГП відвідала делегація 
Представництва Європейського Союзу в Україні. Впродовж 
двох днів її представники проводили дискусії та тренінги зі 
студентами та викладачами ЗВО Рівненщини, 
представниками громадських організацій, благодійних



фондів, аналітичних центрів та іншими зацікавленими 
особами.
21 та 22 листопада 2019 року в Національному університеті 
"Острозька академія" відбулися відкриті лекції головного 
редактора рецензованого журналу "Acta Politologica", доктора 
політичних наук, викладача Інституту політичних наук 
Карлового університету в Празі Мілоша Брунютіка в межах 
проекту "The Comparative Studies of Democratization: 
Transition Politics in V4 countries and Ukraine" та за сприяння 
Вишеградського фонду V4EaP Visegrad University Studies 
Grant No. 61610036.

15. Забезпечувати 
налагодження співпраці 
вітчизняних та іноземних 
закладів охорони 
здоров’я, медичних та 
фармацевтичних закладів 
щодо підвищення якості 
та доступності надання 
медичних послуг, 
удосконалення системи 
медичної/фармацевтично 
ї освіти.

Протягом 
2016- 

2020 років

У рамках розвитку співпраці у сфері охорони здоров‘я було 
укладено угоди про співпрацю між Рівненською обласною 
дитячою лікарнею та воєводською спеціалізованою дитячою 
лікарнею в Ольштині (грудень 2012 року). Завдяки співпраці з 
2017 рокурівненські лікарі щорічно проходять стажування на 
базі лікарні в Ольштині щодо проведення малоінвазивних 
операцій дітям.
У жовтні -  грудні 2019 року комунальне підприємство 
"Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної 
ради спільно з Воєводською спеціалізованою дитячою 
лікарнею в Ольштині реалізувала проект "Підвищуємо 
медичні стандарти -  рятуємо дитячі життя!". У рамках 
проекту було закуплено портативний УЗД-апарат вартістю 25 
тис. євро та проведено навчальний візит рівненських лікарів 
до Ольштина.
Окрім цього, делегація Рівненських лікарів взяла участь у 
Міжнародному медичному симпозіумі, який проходив 14-16  
листопада у мм. Ольштип й Лідзбарк Варміпський. 
Тематикою симпозіуму була лазеротерапія та кращі практики 
застосування.

у стадії 
виконання

продовжити
контроль



16. Забезпечувати розвиток Протягом Промарковані та нрознаковані 5 туристичних маршрутів у стадії продовжити
рекреаційної 2016- загальною протяжністю 65 км, а також екологічна стежка 2 виконання контроль
інфраструктури та 2020 років км. Проведений другий сезон гри-квест "На власні очі" для
організацію промоції 45 основних туристичних об’єктів.
транскордонних В рамках програми реалізовуються проекти Культурний
туристичних маршрутів, шлях Ради Європи "Via Regia" та Зелений шлях (Green Ways)
стимулювати створення "Медове Коло". В рамках спільного проекту
інформаційної облдержадміністрації та експертів Google оцифровано та
інфраструктури візуалізовано 40 туристичних об’єктів, відзнято 292 3D-
транскордонного панорами.
туризму та забезпечити її Туристичний потенціал області був представлений на 5-ти
розвиток. міжнародних виставках, в т.ч. "ПВ China 2019". А також на 

17 конференціях, "круглих столах", семінарах.
Виготовляється стилізована рекламно-презентаційна 
продукція: буклети "Рівненщина унікальна", "ТОП 10 
туристичних об’єктів" чотирма мовами. Проведено три 
промотури для ЗМ1, Всеукраїнської Асоціації гідів, 
знімальної групи фільму "Джура-Королевич".
Підтримано 8 різнопланових фестивалів.
Проводиться робота з оцифрування туристичних об’єктів, 
наповнення Google карт достовірною та якісною інформацією 
про туристичні об’єкти Рівненщини:
- оцифровані 20 об’єктів, створено 102 панорами, відзнято 54 
фотографії
- об’єкти прив’язані до Google карт та модеруються за 
допомогою сервісу "Му Google Business" (доступ до
статистики їх перегляду, контролю відгуків, оновлення 
тощо)
- панорами доступні для перегляду за допомогою окулярів 
віртуальної реальності.


