
Додаток 3 

до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 жовтня 2020 р. № 942) 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного/заключного моніторингу 

проекту (програми) «Культурна спадщина кухні – просування кулінарних 

традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна та 

Рівного» 
                   (повне найменування проекту (програми) 

Піврічний/річний/заключн

ий (зазначити необхідне) 

річний 

Період звітування 01.02.2020-31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Європейський Союз через Орган управління СОП «Україна-

Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020, представлений 

Міністерством фондів розвитку та регіональної політики 

Республіки Польща 

Бенефіціар Рівненська обласна державна адміністрація 

Реципієнт Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій 

виконавчого комітету Рівненської міської ради (код згідно з 

ЄДРПОУ 36565132),  

Громадська організація «Агенція сталого розвитку міста» (код 

згідно з ЄДРПОУ 41317058) 

Номер реєстраційної 

картки проекту 

№ 4294, № 4294-01 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту 

(програми) в кількісних 

та/або якісних показниках 

У результаті впровадження проєкту очікується досягнення 

таких продуктів та результатів: 

1. Відеоролик традиційної страви міста Рівного - «мацик». 

2. Каталог рецептів традиційних страв міста Рівне. 

3. Рекламна кампанія соціальних мереж для кулінарної 

спадщини Любліна та Рівного. 

4. Асоціація співпраці в сфері гастрономічного туризму. 

5. Дві Стратегії співпраці та маркетингових комунікацій у 

просуванні традиційної кулінарної спадщини. 

6. Міжнародна гастрономічна конференція в Любліні. 

7. Гастрономічний фестиваль «Мацик» в Рівному. 

Посилання на інтернет-

ресурси, де розміщено 

інформацію про 

результати реалізації 

проекту (програми) та інші 

матеріали або документи, 

розроблені в рамках 

проекту (програми) 

Інформація про результати реалізації проєкту, матеріали та 

документи розроблені в рамках реалізації проєкту розміщені на 

офіційній сторінці проєкту у соціальній мережі «Фейсбук» 

https://www.facebook.com/rivnematsyk/, у соціальній мережі 

«Інстаграм» https://www.instagram.com/rivnematsyk, 

на офіційному вебсайті управління з питань стратегічного 

розвитку та інвестицій виконавчого комітету Рівненської 

міської ради http://investrv.org.ua/directions-of-

activity/transkordonne-spivrobitnictvo, на офіційній сторінці 

Управління у соціальній мережі «Фейсбук» 

https://www.facebook.com/rivnedevelopment, на офіційному 

вебсайті ГО «Агенція сталого розвитку міста» 

http://citydev.tilda.ws/?fbclid=IwAR1zg8OO1UdrYc8G6aJWXdgP

https://www.instagram.com/rivnematsyk/?fbclid=IwAR2ZO2j9_i7iu4mKFwWgwJja3MKS1mxdFwS3ozYnlCJ8QeMwriCmz593R4c
http://investrv.org.ua/directions-of-activity/transkordonne-spivrobitnictvo
http://investrv.org.ua/directions-of-activity/transkordonne-spivrobitnictvo
https://www.facebook.com/rivnedevelopment
http://citydev.tilda.ws/?fbclid=IwAR1zg8OO1UdrYc8G6aJWXdgPa-zzksQtDPOzENf-EcWRbEk9k-eb7Y_FysU


a-zzksQtDPOzENf-EcWRbEk9k-eb7Y_FysU. 

Інформаційні матеріали, що розроблені в рамках реалізації 

проєкту, а саме – інформація про проєкт, про кулінарну 

спадщину міста Рівне та кулінарні експедиції по Рівненській 

області, поширені у місцевих ЗМІ. 

Посилання на інтернет-ресурси, де також розміщено 

інформацію про результати реалізації проєкту: 

1.https://svoi.media/2020/08/03/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%9

6%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-

%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0

%b0-

%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0

%b8%d0%bd%d0%b8-

%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd/ 

2.https://shotam.info/u-rivnomu-rozrobyly-kataloh-z-

avtentychnymy-retseptamy/ 

3.https://7dniv.rv.ua/dozvillya/u-rivnomu-stvoryly-unikalnyy-

kataloh-avtentychnykh-strav-i-napoiv/ 

4.https://rivnepost.rv.ua/news/u-rivnomu-rozrobili-kataloh-z-

avtentichnimi-retseptami 

5.https://rivne1.tv/news/117187-u-rivnomu-stvorili-kulinarniy-

kataloh-avtentichnikh-strav-ta-napoiv 

6.http://investrv.org.ua/news/vsi-novini/prezentovano-kulinarnij-

katalog-smakuj-rivnenske-avtenticni-stravi-ta-napoi 

7.https://rivne.travel/inspiration/kulinarnij-katalog-smakuj-

rivnenske-avtenticni-stravi-ta-napoi 

8.https://seedsandroots.net/smakuj-rivnenske-avtentychni-stravy-i-

napoyi/ 

https://euukrainecoop.com/2020/10/16/eu-funds-catalogue-of-

authentic-recipes-from-rivne-region/ 

9.https://rovno.ukraines.news/top-5-avtentichnih-strav-rivnenshhini-

ta-%D1%97h-reczepti-foto/ 

10.https://horyn.info/posts/maczyk-kulinarna-vizytivka-

rivnenshhyny/ 

11.https://ua.igotoworld.com/ua/article/1392_macik-kulinarna-

vizitivka-gvnenshini.htm 

12.https://lublin.eu/turystyka/miejsce-inspiracji/dziedzictwo-

kulturalne-od-kuchni/. 

Загальна сума витрачених 

під час реалізації проекту 

(програми) коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на кінець 

звітного періоду (за 

наявності), 

у тому числі за 

категоріями: 

13 342,37 євро з української сторони 

послуги з організації 

тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні 

кампанії 

6 410,00 євро 

консультаційні послуги  

обладнання (закупівля 5206,93 євро 

http://citydev.tilda.ws/?fbclid=IwAR1zg8OO1UdrYc8G6aJWXdgPa-zzksQtDPOzENf-EcWRbEk9k-eb7Y_FysU
https://horyn.info/posts/maczyk-kulinarna-vizytivka-rivnenshhyny/
https://horyn.info/posts/maczyk-kulinarna-vizytivka-rivnenshhyny/
https://ua.igotoworld.com/ua/article/1392_macik-kulinarna-vizitivka-gvnenshini.htm
https://ua.igotoworld.com/ua/article/1392_macik-kulinarna-vizitivka-gvnenshini.htm
https://lublin.eu/turystyka/miejsce-inspiracji/dziedzictwo-kulturalne-od-kuchni/
https://lublin.eu/turystyka/miejsce-inspiracji/dziedzictwo-kulturalne-od-kuchni/


товару: мобільні 

конструкції (кіоски)) 

будівельні, ремонтні 

роботи, технічний нагляд 

 

адміністративні витрати 

виконавця 

 

розробка Стратегії 

співпраці та 

маркетингових 

комунікацій з промоції 

традиційної кулінарної 

спадщини Рівного, в т.ч.: 

 

виконання робіт з 

проведення дослідження 

 

здійснення відеозйомки 

 

послуги з розробки 

документа Стратегії 

1600 євро 

 

 

 

 

 

 

500,00 євро 

 

250,00 євро 

 

850,00 євро 

фінансові послуги (комісія 

банку) 
125,44 євро 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні 

критерії 

результативності 

проекту (програми) 

Заплановані результати на 

кінець звітного періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

1. Відеоролик 

традиційної страви міста 

Рівного - «мацик». 

2. Каталог рецептів 

традиційних страв міста 

Рівне. 

3. Рекламна кампанія 

соціальних мереж для 

кулінарної спадщини 

Рівного (промоційна 

кампанія кулінарної 

спадщини Рівного, 12 

статей популяризації 

кулінарної спадщини 

Рівного). 

4. Стратегія співпраці та 

маркетингових 

комунікацій у 

просуванні традиційної 

кулінарної спадщини 

Рівного. 

5. Гастрономічний 

фестиваль «Мацик» в 

Рівному (200 учасників). 

6. Асоціація співпраці в 

сфері гастрономічного 

туризму. 

 

1. Розробка відеоролика 

«мацик». 

2. Розробка каталогу 

рецептів традиційних страв 

міста Рівне. 

3. Розробка айдентики 

проєкту, проведення прес-

конференції, що відкриває 

проєкт, розробка та 

розміщення статей в ЗМІ, 

що популяризують 

кулінарну спадщину міста 

Рівного.  

4. Розробка Стратегії  

співпраці та маркетингових 

комунікацій з промоції 

традиційної кулінарної 

спадщини Рівного. 

Проведення воркшопів з 

дослідження традиційної 

кулінарної спадщини 

Рівненщини. 

5. Закупівля мобільних 

конструкцій (кіосків) для 

проведення гастрономічного 

фестивалю «Мацик». 

1. Розроблено відеоролик 

«мацик». Відеоролик міститься за 

посиланням:  

https://www.facebook.com/citydev.i

n.ua/videos/1703940479759374 (з 

28:48 до 30:25). 

2. Розроблено каталог 

рецептів традиційних страв міста 

Рівного. Каталог виданий 3 

мовами – українською, польською 

та англійською. Електронна 

версія каталогу міститься за 

посиланням: 

https://issuu.com/agencyforsustaina

bledevelopment/docs/________?fbc

lid=IwAR1eR7K3sdjzYmM1Y1MO

UZeF_Zj4c5i95OiiLXLySa9G24CJ

F_nZhGRm8SI. 

3. Активно проводиться 

промоційна кампанія проєкту: 

розроблено айдентику проєкту, 

матеріали візуалізації, створено 

офіційні сторінки проєкту в 

соціальних мережах, які 

наповнюються відповідним 

контентом. 

На офіційному сайті управління з 

питань стратегічного розвитку та 

https://www.facebook.com/citydev.in.ua/videos/1703940479759374
https://www.facebook.com/citydev.in.ua/videos/1703940479759374
https://issuu.com/agencyforsustainabledevelopment/docs/________?fbclid=IwAR1eR7K3sdjzYmM1Y1MOUZeF_Zj4c5i95OiiLXLySa9G24CJF_nZhGRm8SI
https://issuu.com/agencyforsustainabledevelopment/docs/________?fbclid=IwAR1eR7K3sdjzYmM1Y1MOUZeF_Zj4c5i95OiiLXLySa9G24CJF_nZhGRm8SI
https://issuu.com/agencyforsustainabledevelopment/docs/________?fbclid=IwAR1eR7K3sdjzYmM1Y1MOUZeF_Zj4c5i95OiiLXLySa9G24CJF_nZhGRm8SI
https://issuu.com/agencyforsustainabledevelopment/docs/________?fbclid=IwAR1eR7K3sdjzYmM1Y1MOUZeF_Zj4c5i95OiiLXLySa9G24CJF_nZhGRm8SI
https://issuu.com/agencyforsustainabledevelopment/docs/________?fbclid=IwAR1eR7K3sdjzYmM1Y1MOUZeF_Zj4c5i95OiiLXLySa9G24CJF_nZhGRm8SI


інвестицій виконавчого комітету 

Рівненської міської ради, в розділі 

«Міжнародна співпраця», 

підрозділі «Транскордонне 

співробітництво» 

http://investrv.org.ua/directions-of-

activity/transkordonne-

spivrobitnictvo розміщено основну 

інформацію про проєкт та хід 

його реалізації. 

Проведено презентацію проєкту 

(публікації в ЗМІ,  презентація 

проєкту в рамках регіонального 

форуму та в тематичній програмі 

на регіональному телебаченні). 

Про кулінарну спадщину Рівного 

розроблено 12 статтей, які містять 

професійні фотоматеріали, 

оформлені відповідно до вимог 

візуалізації проєкту. Кожну 

статтю розміщено в 3 інтернет-

виданнях. 

4. Розроблено Стратегію 

співпраці та маркетингових 

комунікацій з промоції 

традиційної кулінарної спадщини. 

В рамках розробки Стратегії 

проведено дослідження 

(опитування) гастрономічних 

традицій Рівного та рівня 

обізнаності з ними мешканців 

міста: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSeiFDE-vQBRBIu-

eATDO9mtYJ3RK6wjZvfULGwd-

9I0If-

Spg/viewform?fbclid=IwAR34RfV

E-

UCxDGmneQXoksYU0thdhj6NVU

SIXOjCG4noOpFcVcRHEIROZK8. 

Виконано роботи з проведення 

дослідження в галузі традиційної 

кулінарної спадщини Рівненщини 

«Нарис історії кулінарних 

традицій Рівненщини». 

Дослідження розміщено за 

посиланням: 

https://www.facebook.com/rivnedev

elopment/videos/302738224304261/ 

Виконано роботи з дослідження в 

галузі традиційної кулінарної 

спадщини Рівненщини (воркшоп з 

приготування традиційних 

кулінарних страв Рівненщини). 

Відео (воркшоп) з приготування 

http://investrv.org.ua/directions-of-activity/transkordonne-spivrobitnictvo
http://investrv.org.ua/directions-of-activity/transkordonne-spivrobitnictvo
http://investrv.org.ua/directions-of-activity/transkordonne-spivrobitnictvo
https://www.facebook.com/rivnedevelopment/videos/302738224304261/
https://www.facebook.com/rivnedevelopment/videos/302738224304261/


страв та напоїв за рецептами 

предків, які жили на території 

Рівненщини (Старопанська кухня 

XVI-XIX століття) можна 

переглянути за посиланням: 

https://www.facebook.com/rivnedev

elopment/videos/402791521066145. 

5. Управлінням з питань 

стратегічного розвитку та 

інвестицій виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 
проведено процедуру закупівлі 

мобільних конструкцій (кіосків) 

відповідно до українського 

законодавства. Усі етапи 

процедури закупівлі можна 

переглянути на платформі 

Prozorro: 

https://www.dzo.com.ua/tenders/747

5779. 

Закуплено 8 кіосків для 

проведення гастрономічного 

фестивалю «Мацик». 
4. Проблемні питання та/або пропозиції 

 - 

 

Відповідальна особа ________________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали та прізвище) 

Керівник реципієнта ________________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rivnedevelopment/videos/402791521066145
https://www.facebook.com/rivnedevelopment/videos/402791521066145
https://www.dzo.com.ua/tenders/7475779
https://www.dzo.com.ua/tenders/7475779

