
 
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

(39 сесія, 7 скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

30 січня 2020 року          № 6983 
 

 

Про Програму реалізації транскордонного 

проєкту "Культурна спадщина кухні – просування 

кулінарних традицій через професіоналізацію 

гастрономічної пропозиції Любліна та Рівного" 

на 2020—2021 роки 
 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про транскордонне 

співробітництво", постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 554 

"Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного 

співробітництва на 2016 – 2020 роки", в рамках реалізації Стратегічного плану 

економічного розвитку міста Рівного, затвердженого рішенням Рівненської 

міської ради від 22.11.2006 № 317, на виконання Грантового договору 

№ PLBU.01.01.00-UA-0852/19-00 Рівненська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму реалізації транскордонного проєкту "Культурна 

спадщина кухні – просування кулінарних традицій через професіоналізацію 

гастрономічної пропозиції Любліна та Рівного" на 2020—2021 роки (додається), 

яка фінансується в рамках Програми транскордонного співробітництва 

Польща-Білорусь-Україна 2014 – 2020. 

2. Управлінню бюджету і фінансів (В. Шульга) спільно з Управлінням з 

питань стратегічного розвитку та інвестицій (Р. Ширко) під час формування 

бюджету міста передбачати кошти на реалізацію заходів Програми, 

фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з 

питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній 

комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій, підтримки 

підприємництва та регуляторної політики і секретарю міської ради 

С. Паладійчуку, а організацію його виконання – Управлінню з питань 

стратегічного розвитку та інвестицій. 

 

 

 

Міський голова        В. Хомко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Рівненської 

міської ради  

30.01.2020 № 6983 

 

 

П Р О Г Р А М А  

реалізації транскордонного проєкту "Культурна спадщина кухні – 

просування кулінарних традицій через професіоналізацію 

гастрономічної пропозиції Любліна та Рівного" на 2020—2021 роки 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення Програми реалізації проєкту "Культурна 

спадщина кухні – просування кулінарних традицій через професіоналізацію 

гастрономічної пропозиції Любліна та Рівного" на 2020—2021 роки (далі – 

Програма) – Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій 

виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

2. Розробник Програми – Управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

3. Виконавці Програми – Управління з питань стратегічного розвитку та 

інвестицій, виконавчого комітету Рівненської міської ради, виконавчі органи 

Рівненської міської ради, громадська організація "Агенція сталого розвитку 

міста", Уряд міста Любліна. 

4. Строк реалізації Програми – 2020—2021 роки. 

5. Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми. 

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також 

позабюджетних джерел, зокрема за рахунок коштів Програми 

транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014 – 2020, що 

реалізується у рамках Європейського Інструменту Сусідства. 

 

2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Програма розроблена на підставі законів України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", 

"Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про міжнародні договори України" та 

"Про транскордонне співробітництво", постанов Кабінету Міністрів України 

від 23 серпня 2016 року № 554 "Про затвердження Державної програми 

розвитку транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки" і від 6 серпня 

2014 року № 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року", розпорядження голови Рівненської обласної 

державної адміністрації від 10 серпня 2018 року № 526 "Про Обласну 

програму розвитку міжнародного співробітництва на 2019 – 2021 роки". 

Фінансовим та інституційним підґрунтям для розробки та затвердження 

Програми стало отримання гранту в рамках Програми транскордонного 

співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014 – 2020 згідно з Грантовим 

договором № PLBU.01.01.00-UA-0852/19-00 на реалізацію проєкту "Культурна 
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спадщина кухні – просування кулінарних традицій через професіоналізацію 

гастрономічної пропозиції Любліна та Рівного". 

Грант фінансується за рахунок Європейського Інструменту Сусідства, в 

рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 

2014 – 2020. 

Грантовий договір укладено між Міністерством інвестицій та 

економічного розвитку Республіки Польща, що діє як Орган Управління Програми 

транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014 – 2020, 

реалізованої в рамках Європейського Інструменту Сусідства, та Управлінням з 

питань стратегічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Рівненської 

міської ради. 

 

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ  

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

Основною проблемою, на розв’язання якої спрямована Програма, є 

недостатня промоція історико-культурної спадщини міста Рівного та Любліна 

в контексті традиційної кухні прикордонного регіону. 

Динамічний розвиток туризму і міських ініціатив, що реалізовуються на 

цей час, не спрямований безпосередньо на розвиток спільної історичної та 

унікальної кулінарної спадщини міст Рівного та Любліна. Обидва міста не 

створюють прямих асоціацій, пов’язаних з характерною для них спільною 

історико-культурною спадщиною, що має ключове значення в контексті 

іміджу міст. 

Тому, основними проблемами, на вирішення яких спрямована 

Програма, є: 

1) недостатній рівень промоції традиційної кулінарної спадщини міст 

Рівне та Люблін; 

2) недостатній рівень поінформованості щодо територіальної 

приналежності страви "мацик" та інших традиційних страв місту Рівному, 

зокрема в місті-партнері Любліні; 

3) відсутність прямих асоціацій, пов’язаних з кулінарним туризмом міст; 

4) низький рівень знань ресторанної індустрії в галузі маркетингового 

спілкування. 

Розв’язання цих проблем допоможе вирішити потреби міст Рівного та 

Любліна, підвищити промоцію їхньої культури та історії. 

 

4. МЕТА ПРОГРАМИ 

Мета Програми – покращення і розвиток туристичної привабливості та 

культурної спадщини міст Рівного та Любліна шляхом популяризації 

кулінарної спадщини. 

 

5. ЗАВДАННЯ, ЦІЛІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

Завданням Програми є забезпечення виконання Грантового договору 

№ PLBU.01.01.00-UA-0852/19-00. 
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Спеціальними цілями Програми є: 

1) підвищити доступність інформації про кулінарну спадщину міст 

Рівного та Любліна, розробити стратегії співпраці та комунікації під час 

застосування експертних методів участі; 

2) ідентифікувати традиційні кулінарні страви Рівного в місті-партнері; 

3) підвищити зацікавленість жителів та гостей міст Рівного і Любліна 

історичною та кулінарною спадщиною краю. 

Для виконання поставлених цілей Програми пропонується здійснити ряд 

заходів: 

1) розробка та промоційна кампанія відеоролика традиційної страви 

Рівного – "мацика"; 

2) розробка та виготовлення каталогу рецептів традиційних страв міста 

Рівного; 

3) інформаційна кампанія, розробка матеріалів візуалізації; 

4) розробка стратегій співпраці та маркетингових комунікацій, 

підписання угоди про асоціацію; 

5) промоційна кампанія кулінарної спадщини Рівного та Любліна; 

6) міжнародна гастрономічна конференція в місті Любліні; 

7) гастрономічний фестиваль "Мацик" у місті Рівному. 

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПРОДУКТИ ПРОГРАМИ 

В результаті виконання заходів Програми, основними продуктами та 

результатами будуть: 

1) відеоролик традиційної страви міста Рівного – "мацика"; 

2) рекламна кампанія в соціальних мережах кулінарної спадщини 

Любліна та Рівного; 

3) асоціація співпраці у сфері гастрономічного туризму; 

4) дві Стратегії співпраці та маркетингові комунікації; 

5) міжнародна гастрономічна конференція в Любліні; 

6) гастрономічний фестиваль "Мацик" у Рівному. 

Реалізація Програми відіграє важливу роль у формуванні якості життя та 

туристичного іміджу міст Рівного та Любліна. 

 

7. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та інших передбачених законом джерел (безпосередньо гранту, 

отриманого в рамках Програми транскордонного співробітництва 

Польща-Білорусь-Україна 2014 – 2020). 

Загальний орієнтовний обсяг Програми на 2020—2021 роки становить 

2 049 851 грн (у розрахунку від загальної суми грантового договору – 65 828 

євро, переведеної за курсом євро на дату подачі аплікаційної заявки). 
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Обсяг видатків на виконання Програми 

Джерела фінансування  

для виконання Програми 

Витрати на виконання  

заходів Програми, грн 

Міський бюджет (10 %) 205 600 

Інші джерела (90 %) 1 844 251 

Разом (100 %) 2 049 851 

 

Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку. 

  

8. ЗАХІД НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

№ 

пор. 

Назва заходу Виконавці Термін 

виконання 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтований 

обсяг фінан-

сування, грн 

2020—2021 

роки 

1 Забезпечення 

реалізації умов 

грантового договору 

№ PLBU.01.01.00-

UA-0852/19-00 на 

реалізацію 

транскордонного 

проєкту "Культурна 

спадщина кухні – 

просування 

кулінарних  

традицій через 

професіоналізацію 

гастрономічної 

пропозиції Любліна 

та Рівного" 

Управління з 

питань 

стратегічного 

розвитку та 

інвестицій, 

інші 

управління  

та відділи 

виконавчого 

комітету 

Рівненської 

міської ради, 

залучені 

організації 

 

2020—2021 

роки 

Міський 

бюджет 

205 600 

Залучені 

кошти 

1 844 251 

ВСЬОГО 2 049 851 

 

 

 

 

Секретар міської ради       С. Паладійчук 

 

 


