
 
Область Наяв-

ність 
Назва Засновники 

Вінницька 
область 

✓ АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
ВІННИЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

• Вінницька обласна державна 
адміністрація 

• Вінницька обласна рада 

• Вінницький національний 
медичний університет 
ім. М.І. Пирогова 

• Вінницький національний 
технічний університет 

• Вінницька обласна асоціація 
органів місцевого 
самоврядування 

Волинська 
область  

✓ УСТАНОВА 
АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
ВОЛИНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

• Волинська обласна державна 
адміністрація 

• Волинська торгово-промислова 
палата 

• Волинське обласне громадське 
об'єднання "Асоціація 
регіонального розвитку" 

Дніпро-
петровська 
область 

✓ УСТАНОВА 
"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА 
ОБЛАСНА 
АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ" 

Дніпропетровська обласна 
державна адміністрація 

Донецька 
область  

✓ УСТАНОВА 
“ДОНЕЦЬКА 
АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ” 

• Донецька обласна державна 
адміністрація 

• Донецька торгово-промислова 
палата  

• Громадська організація "Школа 
реального бізнесу" 

Житомирська 
область 

✓ УСТАНОВА 
"АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ" 
 
 
 
 

• Житомирська обласна 
державна адміністрація 

• Житомирська обласна рада 
 

Область Наяв-
ність 

Назва Засновники 

Закарпатська 
область  

✓ УСТАНОВА 
“АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ” 
 

• Закарпатська обласна державна 
адміністрація 

• Закарпатська обласна рада 

• ДВНЗ "Ужгородський 
національний університет" 

• Закарпатське регіональне 
відділення всеукраїнської асоціації 
органів місцевого самоврядування 
"Асоціація міст україни" 

• Обласне об'єднання організацій 
роботодавців "Закарпаття" 

• Регіональне відділення 
українського союзу промисловців і 
підприємців у Закарпатській 
області 

• ГО "Агентство місцевого 
розвитку та інформаційних 
ресурсів "Європоліс" 

• ГО "Агентство сприяння сталому 
розвитку карпатського регіону 
"Форза" 

• ГО "Екосфера" 

Запорізька 
область 

✓ УСТАНОВА 
"АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ" 

• Запорізька обласна державна 
адміністрація 

• Запорізька обласна рада 

Івано-
Франківська 
область 

✓ УСТАНОВА 
"АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ" 

• Івано-Франківська обласна 
державна адміністрація  

• Івано-Франківська обласна 
рада 

Київська 
область 

✓ УСТАНОВА 
“АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

• Білоцерківський національний 
аграрний університет 

• ГО “Товариство дослідників 
України” 
 

https://clarity-project.info/edr/13576948


 
Область Наяв-

ність 
Назва Засновники 

Кірово-
градська 
область  

✓ УСТАНОВА 
“АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
КІРОВО-
ГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ” 

• Кіровоградська обласна 
державна адміністрація  

• ГО "Комітет сприяння розвитку 
інформаційного суспільства" 

Луганська 
область  

✓ АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
ЛУГАНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 
 

• Луганська обласна державна 
адміністрація 

• Луганська регіональна торгово-
промислова палата ГО 
"Агентство стійкого розвитку 
Луганського регіону"  

• ГО "Східноукраїнська асоціація 

відновлення розвитку 
будівництва та теплоенергетики"  

• ГО "Агенція сприяння розвитку 
сільського господарства та 
збереження земельних ресурсів" 

Львівська 
область  

✓ УСТАНОВА 
"АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ" 

Львівська обласна державна 
адміністрація 

Миколаївська 
область  

✓ КОМУНАЛЬНА 
УСТАНОВА 
«АГЕНЦІЯ 
РОЗВИТКУ 
МИКОЛАЄВА» 

 

Одеська 
область  

✓ ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ОДЕСЬКА 
АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ» 
 
 
 
 
 

Члени громадської організації 
 

Область Наяв-
ність 

Назва Засновники 

Полтавська 
область  

✓ АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

• Полтавська обласна державна 
адміністрація 

• Вищий навчальний заклад 
Укоопспілки "Полтавський 
університет економіки і торгівлі" 

• Полтавська державна аграрна 
академія 

• Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія 
Кондратюка 

• Полтавська торгово-
промислова палата 

Рівненська 
область  

✓ УСТАНОВА 
АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
РІВНЕНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 
 
 
 
 
 

• Рівненська обласна державна 
адміністрація  

• Рівненська обласна рада  

Сумська 
область  

Х  
 
 
 
 
 
 
 

 

https://clarity-project.info/entity/34450341
https://clarity-project.info/entity/34450341
https://clarity-project.info/entity/34450341
https://clarity-project.info/entity/40669210
https://clarity-project.info/entity/40669210
https://clarity-project.info/entity/40669210
https://clarity-project.info/edrs/?search=%22%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%22


 
Область Наяв-

ність 
Назва Засновники 

Терно-
пільська 
область  

✓ УСТАНОВА 
"АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ В 
ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ" 

• Тернопільська обласна 
державна адміністрація 

• Тернопільська обласна рада 

• Тернопільська міська рада 

• Тернопільський національний 
економічний університет 

• Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана 
Пулюя 

• Тернопільське регіональне 
відділення Асоціації міст України 

• ГО "Ліга підприємців "українська 
справа" 

Харківська 
область  

Х   

Херсонська 
область  

✓   

Хмельницька 
область  

✓ АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

• Хмельницька обласна 
державна адміністрація 

• Хмельницька обласна рада 

• Хмельницька торгово-
промислова палата 

• Хмельницький університет 
управління та права 

• Хмельницький національний 
університет 

• Асоціація об'єднаних громад 
Хмельницької області" 

• Благодійна організація " 
благодійний фонд "Зміцнення 
громад" 
 
 
 
 

Область Наяв-
ність 

Назва Засновники 

Черкаська 
область  

✓ УСТАНОВА 
"ЧЕРКАСЬКА 
АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГ
О РОЗВИТКУ" 

• Черкаська обласна державна 
адміністрація 

• Черкаська обласна рада 

• Черкаський національний 
університет імені Богдана 
Хмельницького 

• Всеукраїнська громадська 
організація "Український союз 
промисловців і підприємців" 

• ГС "Агенція підтримки 
підприємництва та інвестицій" 

• ГС "Українська бізнес 
асоціація" 
 
 

Чернівецька 
область  

✓ УСТАНОВА 
"АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ" 

• Чернівецька обласна державна 
адміністрація 

• Чернівецька обласна рада 

• ГО "Інвестиції Буковини" 

• ГО "Асоціація аграрників" 

• ГО "Туристичний розвиток 
Карпат" 

• ГС "Сучасні інноваційні 
стратегії" 
 
 
 

Чернігівська 
область  

✓  АГЕНЦІЯ 

РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

• Чернігівська обласна державна 
адміністрація  

• Чернігівська обласна рада 

• Чернігівський національний 
технологічний університет 

• Чернігівська регіональна 
торгово-промислова палата 

• ГО "Відділення Національного 
олімпійського комітету України в 
Чернігівській області" 
 
 
 

 


