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Про Програму розвитку транскордонного
співробітництва Закарпатської області
на 2021 – 2027 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про транскордонне
співробітництво»,
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», обласна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму розвитку транскордонного співробітництва
Закарпатської області на 2021 – 2027 роки (додається).
2. Обласній державній адміністрації інформувати обласну раду про хід
реалізації Програми щороку до 25 лютого.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації та постійну комісію обласної ради з питань
транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації.

Голова ради

Олексій ПЕТРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
17.12.2020 № 55
ПРОГРАМА
розвитку транскордонного співробітництва
Закарпатської області на 2021 – 2027 роки
Загальні положення
Програму розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської
області на 2021 – 2027 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до Закону
України «Про транскордонне співробітництво», постанови Кабінету Міністрів
України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».
Основні засади транскордонного співробітництва України з країнамичленами Європейського Союзу також визначені Главою 27 Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами,
з іншої сторони, що ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII.
Необхідність розроблення Програми зумовлена завершенням строку
реалізації Програми розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської
області на 2016 – 2020 роки, схваленої рішенням обласної ради від 22.12.2015
№ 96.
Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.
1. Визначення проблемних питань, на розв’язання
яких спрямовано Програму
Закарпатська область має унікальне геополітичне та географічне
розташування, що зумовлено існуванням спільних кордонів із членами ЄС –
Угорщиною, Польщею, Румунією і Словаччиною. Завдяки цьому у регіоні
існують виняткові передумови до створення дієвої системи транспортнологістичної транскордонної інфраструктури з максимальним використанням
транзитного потенціалу, вдосконалення дорожньої, митної та прикордонної
інфраструктури і послуг, що, у свою чергу, стимулюватиме розвиток
економічної, туристично-рекреаційної, соціально-культурної сфер регіону.
Ефективність транскордонного співробітництва сьогодні стримують такі
фактори: наявність диспропорцій соціально-економічного розвитку та низький
рівень
зайнятості
населення
прикордонних
територій,
невисока
конкурентоспроможність та ділова активність у сфері зовнішньоекономічної
діяльності підприємств, недостатня пропускна спроможність пунктів пропуску
та невідповідний рівень їх облаштування, а відтак, і відсутність можливості
використання у повній мірі транзитного потенціалу регіону, недостатнє
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фінансове забезпечення реалізації заходів і проєктів (програм) транскордонного
співробітництва, низька спроможність місцевої виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування до залучення зовнішнього фінансового ресурсу для
реалізації спільних проєктів через недостатній рівень якості їх проєктного
менеджменту.
У
зазначеному
контексті
міжрегіональне
та
транскордонне
співробітництво прикордонних територій України та сусідніх країн є
надзвичайно важливим з огляду на обставини, пов’язані із сучасними
інтеграційними процесами, та слугує практичним механізмом впровадження
європейських стандартів на регіональному та місцевому рівнях. Враховуючи
вищезазначене, виникає необхідність у формуванні зв’язків і договірних
відносин, що дає можливість об’єднаними зусиллями влади, громадськості та
бізнесу вирішувати існуючі соціально-економічні проблеми та створювати
умови для сталого розвитку і підвищення рівня конкурентоспроможності
прикордонних територій – учасників співпраці.
2. Мета Програми
Метою Програми є прискорення процесів соціально-економічного
розвитку Закарпатської області шляхом формування добросусідських відносин
з країнами-членами Європейського Союзу та іншими іноземними державами у
економічній, соціальній, науковій, технологічній, екологічній, культурній та
туристичній сферах, здійснення євроінтеграційних заходів на регіональному
рівні, співфінансування проєктів, що реалізуються на території Закарпатської
області, із залученням міжнародної технічної допомоги.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Транскордонне співробітництво в Україні та області реалізується на основі
Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між
територіальними общинами або властями (приєднання України до Конвенції
відбулося 14 липня 1993 року) та додаткових протоколів до неї, законів України
«Про транскордонне співробітництво», «Про засади державної регіональної
політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», Державної стратегії
регіонального розвитку України та Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області на період 2021 – 2027 років.
Участь України в імплементації Стратегії Європейського Союзу для
Дунайського регіону, ініціативи створення нової макрорегіональної Стратегії
Європейського Союзу для Карпатського регіону, програм підтримки в рамках
нового фінансового інструменту «Сусідство, розвиток і міжнародне
співробітництво» (NDICI) зумовлює необхідність реалізації відповідних заходів
на території Закарпатської області.
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Інституційне забезпечення розвитку транскордонного співробітництва
здійснюватиметься у рамках участі делегацій Закарпатської області в
засіданнях міжурядових рад, комісій, робочих груп, у тому числі: УкраїнськоСловацької міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва,
Українсько-Угорської міжурядової змішаної комісії з питань транскордонного
та прикордонного співробітництва, Українсько-Польської міжурядової
Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва, Міжурядової
Українсько-Румунської робочої групи з транскордонного та міжрегіонального
співробітництва та інших утвореннях, діяльність яких спрямовано на розвиток
транскордонного співробітництва.
Водночас передбачається використання таких інструментів забезпечення
розвитку транскордонного співробітництва, як європейські об’єднання
територіального
співробітництва
та
об’єднання
єврорегіонального
співробітництва, створення та функціонування яких сприятиме поглибленню
добросусідських відносин прикордонних регіонів.
Проведений SWOT-аналіз для транскордонної території показує на
переваги та недоліки. Зокрема, переваги:
багатий природно-ресурсний потенціал і порівняно низький рівень його
деградації;
добре збережена полікультурна спадщина;
відсутність істотних мовних барʼєрів;
порівняно високий рівень освіти населення, добре розвинена база вищої
освіти;
висока доступність науково-дослідницьких інститутів;
наявні передумови до створення стимулів для інвесторів, відкритість
компаній, організацій установ і громадськості до міжнародної кооперації та
транскордонного співробітництва.
Недоліки:
низький рівень суспільно-економічного розвитку;
застаріла економічна інфраструктура;
незначне використання природного та культурного потенціалу для
розвитку туризму (невелика кількість вагомих транскордонних туристичних
продуктів);
низький рівень розвитку дорожньої, транспортної та залізничної
інфраструктури, зокрема у прикордонній зоні;
відсутність прикордонних пропускних пунктів з Польщею для пішоходів
і туристів на території Закарпатської області;
нефункціонуючий ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород».
Разом з тим існують такі можливості:
підвищення ролі Європейської політики сусідства щодо Східної Європи;
транзитне положення між Західною і Східною Європою на перетинах
транс’європейських автомобільних і залізничних шляхів;
можливість підвищення зовнішньої транспортної доступності завдяки
кращому використанню повітряної інфраструктури;
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підвищення якості та мобільності трудових ресурсів;
підвищення зацікавленості у транскордонному партнерстві;
зростання активності і ролі неурядових організацій у міжнародних
відносинах, у тому числі транскордонних.
Також існують такі загрози: скасування безвізового режиму для в’їзду
громадян України на територію країн Шенгенської угоди;
підвищення транзитного значення конкурентоспроможних транспортних
шляхів, зокрема на території Європейського Союзу;
дивергенція рівнів економічного розвитку в масштабі Європи і окремих
країн;
значна інституційна віддаленість державного управління, повʼязана із
відмінностями у державному устрої та різними політичними моделями
держави;
несприятливі демографічні тенденції (депопуляція, старіння суспільства)
та порушення безпеки зовнішнього кордону ЄС.
Враховуючи вищезазначене, у Закарпатській області необхідно реалізувати
завдання і заходи, спрямовані на розвиток транскордонного співробітництва та
зазначені у Програмі.
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 2 до
Програми).
Показники орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідні для
виконання Програми в цілому, з визначенням джерел фінансування, наведено
у додатку 3 до Програми.
Проєкти (програми) транскордонного співробітництва відбираються на
конкурсній основі за цілями, пріоритетами, необхідними ресурсами та
тривалістю їх реалізації згідно з Порядком співфінансування проєктів
міжнародної технічної допомоги з обласного бюджету (додаток 4 до Програми).
За результатами проведеного конкурсу, на підставі рішення Експертної
ради, персональний склад якої затверджується спільним розпорядженням
голови Закарпатської обласної державної адміністрації та Закарпатської
обласної ради, затверджується розподіл субвенції з державного бюджету між
місцевими бюджетами у визначеному законодавством порядку.
4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники:
1. Розвиток транскордонного співробітництва та посилення його
інституційного забезпечення:
1.1. Забезпечення проведення аналізу двосторонньої договірно-правової
бази між Закарпатською областю та адміністративними одиницями,
організаціями, установами іноземних держав з метою подальшого розвитку
транскордонного та міжрегіонального співробітництва.
Очікувані результати: створення бази даних договорів між Закарпатською
областю та адміністративними одиницями іноземних держав.
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1.2. Сприяння укладенню договорів про двостороннє співробітництво
з
питань
соціально-економічного
розвитку
між
адміністративнотериторіальними одиницями Закарпатської області та іноземних держав.
Очікувані результати: збільшення кількості укладених договорів про
двостороннє співробітництво у гуманітарній та економічній сферах.
1.3. Сприяння діяльності наявних форм та органів транскордонного
співробітництва, у тому числі єврорегіонів і Європейського об’єднання
територіального співробітництва «ТИСА» (далі – ЄОТС «ТИСА») з метою
реалізації спільних проєктів із залученням коштів з фондів ЄС.
Очікувані результати: взаємодія державного та неурядового секторів
у реалізації спільних транскордонних проєктів у рамках єврорегіонів та ЄОТС
«ТИСА».
1.4. Сприяння функціонуванню та розвитку недержавних інституцій,
громадських організацій, що здійснюють свою діяльність у сфері
транскордонного та міжрегіонального співробітництва.
Очікувані результати: активізація діяльності недержавних інституцій, що
здійснюють свою діяльність у сфері транскордонного та міжрегіонального
співробітництва.
2. Поглиблення міжнародного та транскордонного співробітництва
з метою підтримки і популяризації культурного туризму та збереження
історико-культурного надбання:
2.1. Впровадження кластерної моделі розвитку туризму шляхом
налагодження взаємозв’язків між компаніями та інституціями, що географічно
зосереджені у транскордонному регіоні Саболч-Сатмар-Березької області
Угорщини, Кошіцького і Пряшівського самоврядних країв Словаччини, повітів
Сату-Маре і Марамуреш Румунії, Підкарпатського та Люблінського воєводства
Республіки Польща, спеціалізуються у різних галузях, однак пов’язані
спільними технологіями та навичками і взаємодоповнюють одна одну,
об’єднуючись для реалізації спільних проєктів чи виготовлення спільних
туристичних продуктів.
Очікувані результати: створення транскордонного туристичного кластера,
активізація діяльності туристичних підприємств та зростання рівня
використання потужностей закладів розміщення у транскордонному регіоні за
рахунок створення комплексного туристичного продукту.
2.2. Проведення міжнародних культурних заходів, у тому числі
міжнародного фестивалю для дітей «Інтерлялька», науково-практичної
конференції «Книговидання у Карпатському Єврорегіоні» та міжнародної
виставки «Літературне добросусідство», присвяченої 75-річчю Спілки
письменників Закарпаття.
Очікувані результати: залучення дітей та молоді до культури і мистецтва,
пізнання культури іноземних держав, популяризація літературного мистецтва
у країнах Карпатського регіону.
2.3. Проведення мандруючого фестивалю традиційної народної культури
гірських
територій
Закарпаття
у
Рахівському,
Іршавському,
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Великоберезнянському, Воловецькому районах із залученням представників
партнерських регіонів Закарпатської області та Словацької Республіки,
Угорщини, Румунії та Республіки Польща, з якими підписано угоди про
міжрегіональну співпрацю.
Очікувані результати: популяризація народних традицій та культури
місцевого населення в Україні та за кордоном.
2.4. Сприяння
«діалогу
культур», промоція міжкультурної
та
полікультурної діяльності музейними засобами.
Очікувані результати: зростання інтересу до культурно-історичної
спадщини, розвиток міжкультурних контактів.
2.5. Здійснення заходів із збереження та реставрації дерев’яних храмів
Закарпаття як осередків духовності, пам’яток монументального і сакрального
мистецтва, туристичних об’єктів, у тому числі шляхом створення туристичних
маршрутів, промоційних 3Д турів, каталогів, альбомів тощо.
Очікувані результати: збереження історико-культурної спадщини
Закарпаття та включення її до туристичних маршрутів, промоційних 3Д турів,
розроблення каталогів та альбомів, поширення інформації щодо культурнотуристичного потенціалу області на транскордонній території.
2.6. Підвищення туристичної привабливості транскордонного регіону
у національному та європейському вимірах за допомогою збереження його
біологічної різноманітності та привабливості культурної спадщини.
Очікувані результати: підвищення соціально-економічної конкурентоспроможності транскордонної території на європейському, національному,
регіональному та місцевому рівнях.
2.7. Розширення транскордонного партнерства з Республікою Польща
в рамках нової Макрорегіональної стратегїї ЄС для Карпатського регіону
з метою реалізації спільних туристичних і культурних проєктів, що, у свою
чергу, сприятиме подальшому соціально-економічному розвитку області.
Очікувані
результати:
розвиток
туристично-рекреаційної
галузі
Карпатського регіону та збереження історико-культурної спадщини.
2.8. Розвиток співпраці у межах єврорегіонів, у тому числі в рамках
європейського об’єднання територіального співробітництва «ТИСА», з метою
реалізації спільних проєктів із залученням коштів з фондів ЄС, що дозволить
перейти на якісно новий рівень щодо масштабів реалізації проєктів,
фінансового забезпечення заходів з розвитку туризму та збереження історикокультурної спадщини.
Очікувані результати: сприйняття громадськістю міжрегіональної
співпраці в рамках єврорегіонів як ефективного засобу розвитку прикордонних
територій, розроблення та впровадження спільних проєктів у сфері розвитку
туризму і рекреації, збереження історико-культурної спадщини, ефективне
використання природно-ресурсного і туристичного потенціалу.
2.9. Залучення широкого кола представників туристичної індустрії до
участі у днях добросусідства на кордоні з країнами-членами ЄС з метою
промоції культурного і туристично-рекреаційного потенціалу області та
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формування взаємозв’язків і мереж співробітництва між підприємствами,
організаціями й установами.
Очікувані результати: спільне використання учасниками ринку
туристичних послуг прикордонних регіонів наявного туристично-рекреаційного
потенціалу з метою отримання синергетичних ефектів у межах транскордонних
регіонів, сформованих на кордоні між Україною та ЄС.
2.10. Створення транскордонних туристичних продуктів, підтримка
транскордонних культурних заходів, музичних, фольклорних, мистецьких,
проєктів за участі культурних товариств та організацій області з метою
популяризації українського національного продукту як сучасного
європейського мистецького явища та широкого залучення іноземних туристів
до відвідування в рамках туристичних маршрутів української культурноприродної спадщини у прикордонних районах.
Очікувані результати: зміцнення добросусідських відносин, забезпечення
збільшення валютних надходжень до бюджету, створення нових робочих місць,
що, у свою чергу, сприятиме суттєвому зміцненню регіональної економічної
безпеки.
2.11. Інформування туристів про митні правила тих держав, митний кордон
яких вони перетинають у межах реалізації транскордонного туристичного туру,
з метою запобігання непорозуміння та недопущення порушень митних правил
через їх незнання, регулювання транскордонних туристичних потоків.
Очікувані результати: інформування громадян, що подорожують, про
митні правила та умови перетину кордону (особливо в умовах поширення
пандемії COVID-19) туристичними організаціями, що розробляють та
реалізують такі транскордонні тури, митними та прикордонними органами,
а також дирекціями транскордонних природно-заповідних установ
(національних природних парків, заповідників тощо, території яких межують
з державним кордоном).
3. Поглиблення транскордонного співробітництва в галузі освіти, охорони
здоров’я та соціального захисту:
3.1. Навчання персоналу інтернатних закладів області системи соціального
захисту населення та обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та
дітей-інвалідів щодо надання послуг з транзитного та підтриманого
проживання фахівцями подібних установ Краю Височина (Чеська Республіка).
Очікувані результати: підвищення кваліфікації персоналу інтернатних
закладів області системи соціального захисту населення та обласного центру
комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів.
3.2. Забезпечення співпраці вітчизняних та іноземних закладів охорони
здоров’я, медичних та фармацевтичних закладів щодо підвищення якості та
доступності надання медичних послуг.
Очікувані результати: налагодження міжнародного співробітництва між
закладами охорони здоров’я.
3.3. Організація заходів, пов’язаних із налагодженням транскордонного
співробітництва між органами влади, закладами охорони здоров’я, медичними
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навчальними закладами та факультетами, реалізацією спільних проєктів,
спрямованих на покращення медичних послуг, удосконалення системи
медичної освіти.
Очікувані результати: покращення якості надання медичних послуг,
підвищення рівня медичної освіти та здобуття нових навиків.
3.4. Залучення
міжнародної
технічної допомоги та
реалізація
транскордонних проєктів з метою здійснення заходів з покращення
матеріально-технічної бази комунальних некомерційних підприємств області
сфери охорони здоров’я та підвищення рівня доступу до базових медичних
послуг.
Очікувані
результати:
покращення
матеріально-технічної
бази
комунальних некомерційних підприємств області сфери охорони здоров’я.
3.5. Забезпечення реалізації міграційної політики шляхом створення умов
для тимчасового короткотермінового розміщення іноземців – вразливої групи
осіб із числа біженців та шукачів притулку, які опинилися у складній життєвій
ситуації, налагодження транскордонного співробітництва з метою обміну
досвідом спільно з органами з питань міграції, науковими установами,
міжнародними організаціями та громадськими об’єднаннями щодо вивчення
європейської практики у сфері притулку і захисту біженців.
Очікувані результати: вироблення і реалізація механізмів надання
допомоги особам, які шукають притулку чи тимчасового захисту на території
України, здобуття кращих європейських практик у сфері притулку і захисту
біженців, поглиблення співробітництва з країнами походження мігрантів.
3.6. Заохочення до укладення договорів у рамках двостороннього
і регіонального співробітництва щодо врегулювання міграційних питань та
гарантій соціальних і економічних прав мігрантів.
Очікувані результати: визначення потреб громадянського суспільства
у захисті в межах країн Карпатського регіону, забезпечення синергетичної
взаємодії між міграцією та розвитком.
3.7. Проведення
освітніх
заходів,
спрямованих
на
розвиток
транскордонного співробітництва, здійснення у рамках транскордонної
співпраці обміну учнями, студентами, викладачами і науковцями.
Очікувані результати: розвиток транскордонного співробітництва у сфері
освіти і науки, обмін досвідом між учнівською та студентською молоддю
і викладачами.
4. Розбудова пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури:
4.1. Забезпечення розбудови інфраструктури державного кордону України
з країнами-членами Європейського Союзу, у тому числі модернізація існуючих,
відкриття нових пунктів пропуску та створення умов для підвищення рівня
безпеки державного кордону.
Очікувані результати: модернізація існуючих пунктів пропуску та
відкриття нових пунктів пропуску на державному кордоні України та
Словаччини, Угорщини, Румунії і Польщі.
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4.2. Забезпечення розбудови дорожньої та прикордонної інфраструктури,
будівництво під’їзних шляхів до пунктів пропуску гірських прикордонних
територій Карпат.
Очікувані результати: покращення прикордонної та дорожньої
інфраструктури, створення сервісних зон.
4.3. Впровадження пілотного проєкту організації управління чергами
автотранспорту перед міжнародними автомобільними пунктами пропуску
«Електронна черга перетину кордону» у пунктах пропуску «Тиса», «Ужгород».
Очікувані результати: створення сервісу прогнозованого часу перетину
кордону з метою управління чергами, усунення черги автотранспорту перед
пунктами пропуску, облаштування зон очікування.
4.4. Підвищення якості надання митних послуг у пунктах пропуску
гірських прикордонних територій Карпат.
Очікувані результати: зменшення черг на кордонах та часу очікування
вантажних і легкових транспортних засобів.
4.5. Здійснення заходів щодо набуття права на земельні ділянки для
розбудови об’єктів прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску через
державний кордон, виготовлення містобудівної документації.
Очікувані результати: розроблення документації із землевідведення та
виготовлення проєктів землеустрою для будівництва пунктів пропуску та
сервісних зон.
4.6. Здійснення заходів з відкриття перспективних пунктів пропуску та
відновлення функціонування існуючих, у тому числі:
на українсько-румунській ділянці державного кордону: Біла Церква –
Сігету Мармацієй; Хижа – Тарна Маре;
на україно-угорській ділянці державного кордону: Велика Паладь –
Нодьгодош, Дийда – Берегдароц, Тісосентмартон – Соловка, Бадалово – Тарпа;
на україно-словацькій ділянці державного кордону: Соломоново – Чієрна,
Забрідь – Улич, Сторожниця – Загор, Паладь-Комарівці – Руське, Оноківці –
Петрово.
на українсько-польській ділянці державного кордону: Лубня – Волосате.
Очікувані результати: активізація транскордонного співробітництва та
зовнішньоекономічних звʼязків, підвищення транзитного потенціалу області.
5. Розвиток гірських прикордонних територій Карпат, реалізація Стратегії
Європейського
Союзу
для
Дунайського
регіону
та
Дунайської
транснаціональної програми:
5.1. Забезпечення участі делегації від Закарпатської області у заходах,
спрямованих на схвалення нової Макрорегіональної Стратегії Європейського
Союзу для Карпатського регіону.
Очікувані результати: посилення соціально-економічного співробітництва
та територіальної згуртованості, враховуючи унікальні природні, екологічні,
культурні ресурси та цінності регіону Карпат.
5.2. Посилення економічної співпраці у гірських регіонах шляхом
застосування інноваційного потенціалу Карпатського макрорегіону.
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Очікувані результати: прискорення економічного зростання, підвищення
конкурентоспроможності локальних виробників.
5.3. Сприяння вирівнюванню диспропорцій у регіональному розвитку
шляхом реалізації проєктів, спрямованих на розв’язання проблем розвитку
прикордонних гірських територій Карпат.
Очікувані результати: забезпечення сталого розвитку гірських територій.
5.4. Підвищення рівня інформаційної доступності гірських територій.
Очікувані результати: покращення якості життя населення у гірських
районах області, забезпечення доступу до освіти.
5.5. Забезпечення надійного функціонування спільної із сусідніми
державами системи попередження про стихійні лиха та захисту від
надзвичайних ситуацій; здійснення заходів щодо сталого інтегрованого
управління водними ресурсами у транскордонному басейні річки Тиса.
Очікувані результати: впровадження єдиного з сусідніми країнамичленами ЄС підходу до попередження стихійних лих та захист від
надзвичайних ситуацій, забезпечення сталого управління водними ресурсами.
5.6. Продовження
транскордонного
співробітництва
у
рамках
функціонування спільної українсько-угорської автоматизованої інформаційновимірювальної системи АІВС-«Тиса» з метою забезпечення моніторингу
паводкової ситуації на спільних прикордонних водах.
Очікувані результати: забезпечення моніторингу паводкової ситуації на
спільних прикордонних водах з Угорщиною.
5.7. Удосконалення протипаводкового захисту та управління водними
ресурсами в басейні Верхньої Тиси на українсько-угорських прикордонних
водах, у тому числі:
реконструкція правобережної дамби р. Тиса на ділянці сіл Вари –
Бадалово;
реконструкція системи магістральних каналів Сипа та Верке з метою
обводнення спільної Берегівської меліоративної системи;
регулювання каналу Чаронда – Латориця в Ужгородському районі;
будівництво акумулюючого польдера між селами Вари – Четфалва;
будівництво підпірної споруди на р. Тиса біля с. Теково;
будівництво акумулюючого польдера біля смт Вилок.
Очікувані результати: реконструкція дамби, систем магістральних
каналів, будівництво акумулюючого польдера та підпірної споруди.
5.8. Реалізація Комплексної схеми стабілізації р. Тиса на українськорумунській прикордонній ділянці, у тому числі:
будівництво та реконструкція берегоукріплень загальною довжиною
6,7 км;
будівництво та реконструкція дамб загальною довжиною 12 кілометрів.
Очікувані результати: будівництво та реконструкція берегоукріплень на
українсько-румунській прикордонній ділянці.
5.9. Розвиток системи автоматизованого моніторингу кількісного та
якісного стану водних ресурсів у басейні Верхньої Тиси, у тому числі:

11
розширення існуючої мережі станцій; встановлення метеорадара;
розширення функцій моніторингу якості води.
Очікувані результати: здійснення моніторингу кількісного та якісного
стану водних ресурсів у басейні Верхньої Тиси.
5.10. Розроблення транскордонних туристичних маршрутів, розвиток
рекреаційної інфраструктури шляхом створення нових культурно-історичних
туристичних маршрутів в українській частині Дунайського регіону.
Очікувані результати: створення нових туристичних маршрутів, що
сприятиме активізації внутрішнього та в’їзного туризму.
5.11. Промоція та розвиток туристичного потенціалу, зокрема
гастротуризму в українській частині Дунайського регіону.
Очікувані результати: проведення промоційних заходів, популяризація
локального виробника.
5.12. Проведення спільних наукових досліджень та обміну досвідом
з науковими установами країн Дунайського регіону.
Очікувані результати: налагодження міжнародної співпраці між
науковцями з країн Дунайського регіону.
5.13. Здійснення заходів із захисту навколишнього середовища;
забезпечення ефективного управління екологічними ризиками.
Очікувані результати: визначення джерел і обсягів екологічних ризиків та
методів управління ними.
5.14. Налагодження транскордонної співпраці між об’єктами природнозаповідного фонду, сприяння створенню нових і розширення існуючих
територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Очікувані результати: проведення спільних транскордонних заходів,
збільшення площі заповідних територій.
5.15. Забезпечення моніторингу та інтегрованого управління ресурсами,
у тому числі водними, у басейні р. Тиса, зокрема запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій, здійснення контролю за забрудненням із застосуванням
кращих сучасних технологій.
Очікувані результати: проведення моніторингу та забезпечення
інтегрованого управління водними ресурсами щодо запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій.
5.16. Проведення заходів, присвячених ролі змін клімату у плануванні
управління ризиками в українській частині р. Дунай, у тому числі забезпечення
реалізації проєктів, спрямованих на здійснення заходів щодо пом’якшення
наслідків змін клімату у транскордонному регіоні, розроблення стратегії
адаптації до змін клімату.
Очікувані результати: здійснення комплексних досліджень та розроблення
плану заходів, що зменшують антропогенний вплив на кліматичні зміни
залежно від переважаючих негативних факторів для певних частин
Закарпатської області та регіону в цілому, з використанням досвіду країн
Європейського Союзу.
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6. Залучення міжнародної технічної допомоги та реалізація проєктів
у рамках нового фінансового інструменту «Сусідство, розвиток
і міжнародне співробітництво» (NDICI):
6.1. Надання інформаційної та консультативної підтримки суб’єктам
транскордонного співробітництва у розробленні проєктів у рамках нового
фінансового інструменту на 2021 – 2027 роки «Сусідство, розвиток
і міжнародне співробітництво» (NDICI).
Очікувані результати: розроблення та впровадження транскордонних
проєктів, сприяння залученню міжнародної технічної допомоги у соціальноекономічних розвиток області.
6.2. Забезпечення наповнення онлайн-порталу та інформування виконавців
(реципієнтів) проєктів щодо здійснення державної реєстрації проєктів із
залученням міжнародної технічної допомоги, стану виконання цих проєктів,
результатів проведеного моніторингу та отримання зворотного зв’язку
у вигляді рекомендацій щодо вдосконалення взаємодії влади та суб’єктів
транскордонного співробітництва.
Очікувані результати: створення ефективного інструменту співпраці
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування усіх рівнів,
об’єднаних територіальних громад, неприбуткових організацій, установ,
підприємств державної та комунальної форм власності, громадських
організацій.
6.3. Забезпечення співфінансування проєктів, що реалізуються на території
Закарпатської області, із залученням міжнародної технічної допомоги.
5. Напрями діяльності та заходи Програми
Програма виконується шляхом здійснення заходів з розвитку
транскордонного співробітництва на 2021 – 2027 роки.
Напрями діяльності та заходи щодо реалізації Програми наведено у
додатку 3 до Програми.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація діяльності щодо реалізації Програми покладається на
управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного
співробітництва облдержадміністрації.
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцями
заходів, зазначених у цій Програмі.
Виконавці програми щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним
періодом, подають звіт про хід виконання Програми управлінню
зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва
облдержадміністрації.
Управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного
співробітництва облдержадміністрації подає узагальнену інформацію про
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виконання Програми облдержадміністрації та постійній комісії обласної ради з
питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації
щороку до 5 березня.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Програми розвитку транскордонного співробітництва
Закарпатської області на 2021 – 2027 роки
Найменування
Програми
Підстава
для
розроблення Програми
Розробник Програми

Програма розвитку транскордонного співробітництва
Закарпатської області на 2021 – 2027 роки
Закон України «Про транскордонне співробітництво»

Управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій
та
транскордонного
співробітництва
облдержадміністрації
Відповідальні
Структурні
підрозділи
облдержадміністрації:
виконавці
управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій
та транскордонного співробітництва; департамент
фінансів; департамент культури; департамент охорони
здоров’я; департамент екології та природних ресурсів;
департамент інфраструктури, розвитку і утримання
мережі автомобільних доріг загального користування
місцевого
значення
та
житлово-комунального
господарства;
управління
зовнішньоекономічних
зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва; управління туризму та курортів;
управління містобудування та архітектури, інші
зацікавлені
структурні
підрозділи
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі
органи місцевих рад (ОТГ)
Співвиконавці
Структурні
підрозділи
облдержадміністрації:
Програми
управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій
та транскордонного співробітництва; департамент
фінансів; департамент культури; департамент охорони
здоров’я; департамент екології та природних ресурсів;
департамент інфраструктури, розвитку і утримання
мережі автомобільних доріг загального користування
місцевого
значення
та
житлово-комунального
господарства;
управління
зовнішньоекономічних
зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва; управління туризму та курортів;
управління містобудування та архітектури, інші
зацікавлені
структурні
підрозділи
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі
органи місцевих рад (ОТГ)
Мета
і
основні Мета: прискорення процесів соціально-економічного
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завдання Програми

Основні
Програми

розвитку Закарпатської області шляхом формування
добросусідських
відносин
з
країнами-членами
Європейського Союзу та іншими іноземними
державами у економічній, соціальній, науковій,
технологічній, екологічній, культурній та туристичній
сферах, здійснення євроінтеграційних заходів на
регіональному рівні.
Основні
завдання:
розвиток
транскордонного
співробітництва та налагодження міжрегіональної
співпраці на рівні місцевих органів влади, сприяння
залученню коштів міжнародної технічної допомоги з
метою
вдосконалення
дорожньої,
митної,
прикордонної інфраструктури і послуг, стимулювання
розвитку
економічної,
туристично-рекреаційної,
соціально-культурної галузей області
заходи Заходи, пов’язані з поглибленням транскордонного
співробітництва у галузі освіти, культури, туризму та
рекреації, охорони здоров’я, захисту; розбудовою
пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури;
реалізацією Стратегії Європейського Союзу для
Дунайського регіону та Дунайської транснаціональної
програми; розвитком гірських прикордонних територій
Карпат; реалізація проєктів у рамках фінансового
інструменту «Сусідство, розвиток і міжнародне
співробітництво»
(NDICI)
та
забезпечення
співфінансування проєктів міжнародної технічної
допомоги
реалізації 2021 – 2027 роки

Строки
Програми
Загальний
обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми

Очікувані

Фінансування Програми здійснюється за рахунок
коштів обласного бюджету, місцевих бюджетів,
міжнародної технічної допомоги, інших джерел, не
заборонених законодавством.
Всього: 53 300,0 тис. грн, у тому числі:
І етап – 29 700,0 тис. грн:
2021 рік – 5600,0 тис. грн;
2022 рік – 8120,0 тис. грн;
2023 рік – 8090,0 тис. грн;
2024 рік – 7890,0 тис. гривень
ІІ етап – 23 600,0 тис. грн:
2025 рік – 7850,0 тис. грн;
2026 рік – 7850,0 тис. грн;
2027 рік – 7900,0 тис. гривень
результати Реалізація напрямів діяльності та заходів Програми
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сприятиме сталому розвитку регіону та підвищенню
рівня його конкурентоспроможності
Контроль
за Контроль та координація за ходом виконання
реалізацією Програми Програми здійснюється управлінням зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного
співробітництва облдержадміністрації
реалізації Програми

Заступник голови ради

Денис МАН
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Додаток 2
до Програми
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програми розвитку транскордонного співробітництва
Закарпатської області на 2021 – 2027 роки
(тис. гривень)
Обсяг коштів,
що
пропонується
залучити для
реалізації
Програми

Етапи виконання Програми
2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

2026
рік

2027
рік

Усього
витрат
для
реалізації
Програми:

Обсяг ресурсного 5600,0
забезпечення,
усього, у тому
числі:
обласний бюджет

8120,0

8090,0

7890,0

7850,0

7850,0

7900,0

53 300,0

Заступник голови ради

Денис МАН

Додаток 3
до Програми
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
Програми розвитку транскордонного співробітництва
Закарпатської області на 2021 – 2027 роки
№
з/п

Назва заходу

Строк
виконання

І.
1.1.

Виконавці

Джерела
фінансуван
-ня

Орієнтовний обсяг фінансування
(тис. грн)
І етап
ІІ етап
2021
2022
2023
2024
2025 –
2027

Очікуваний
результат
(у
натуральних
вимірниках)

200,0

Забезпече
ння участі
представників
місцевих
органів
виконавчої влади
та органів
самовряду
вання
у
заходах
міжнародного характеру.
Проведен
ня
20

Загальна частина
Забезпечення
участі
делегації від області у
робочих зустрічах, нарадах,
міжнародних конференціях,
тренінгах,
навчаннях,
засіданнях координаційних
рад, міжурядових комісій з
питань міжрегіонального,
прикордонного та транскордонного
співробітництва в Україні
та за кордоном

2021 –
2027
роки

Управління зовнішньоекономічних
зв’язків, інвестицій
та транскордонного
співробітництва
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

200,0

200,0

200,0

600,0

2
1.2.

Організація та проведення в
області
засідань
координаційних
рад,
міжурядових комісій з
питань міжрегіонального,
прикордонного
та
транскордонного
співробітництва,
нарад,
міжнародних конференцій,
відеоконференцій, онлайнзустрічей, тематичних семінарів

2021 –
2027
роки

Управління зовнішньоекономічних
зв’язків, інвестицій
та транскордонного
співробітництва
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

600,0

1.3.

Проведення Європейських
днів добросусідства, днів
добросусідства
на
українсько-угорському,
українсько-словацькому,
українсько-румунському та
українсько-польському
кордонах, відзначення Дня
Європи в Україні

2021 –
2027
роки

Управління зовнішньоекономічних
зв’язків, інвестицій
та транскордонного
співробітництва
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

300,0

заходів
Належне
виконання
функцій
органів
виконавчої
влади
щодо
реалізації
євроінтеграційної
політики,
налагодже
ння
міжнародного
співробітництва.
Проведен
ня
20
заходів
Налагодження
транскордонного
співробітництва та
реалізація
політики
добросусідства

3

1.4.

ІІ.
2.1.

Організація та проведення
робочих
зустрічей
керівництва
області
з
іноземними делегаціями та
представниками
інших
країн

2021 –
2027
роки

Управління зовнішньоекономічних
зв’язків, інвестицій
та транскордонного
співробітництва
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

600,0

з
країнамичленами
ЄС.
Проведен
ня
4
заходів
Забезпече
ння
ефективної взаємодії та
партнерст
-ва
з
регіонами
іноземних
держав,
міжнарод
ними
організаці
-ями
та
установами.
Проведен
ня
60
заходів

Заходи, спрямовані на поглиблення транскордонного співробітництва в галузі
освіти, культури, туризму та рекреації, охорони здоров’я та соціального захисту
Здійснення
пошуку
та Постійно Структурні підрозідентифікації нових еледіли облдержадміментів нематеріальної кульністрації: департатурної спадщини гірських
мент
культури;
районів Закарпатської обуправління зовніш-

Обласний
бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

20,0

Популяри
-зація
нематеріа
льної
культур-

4
ласті (організація експедицій, відеозйомки фільмів)
з
метою
подальшого
наповнення
онлайн-хабу
«Нематеріальна культурна
спадщина Закарпаття» та
популяризації
національного культурного надбання
за кордоном

2.2.

2.3.

Впровадження культурних
мистецьких,
музичних
проєктів, у тому числі
міжнародного фестивалю
для дітей «Інтерлялька»,
мандруючого
фестивалю
традиційної
народної
культури гірських територій Закарпаття за участі
культурних товариств та
організацій, представників
партнерських
регіонів
Закарпатської області із
Словацької
Республіки,
Угорщини,
Румунії
та
Республіки Польща з метою
популяризації українського
національного продукту як
сучасного
європейського
мистецького явища
Участь в організації та
проведенні
міжнародних

2021 –
2027
роки

2021 –
2027

ньоекономічних
зв’язків, інвестицій
та транскордонного
співробітництва,
комунальний заклад
«Обласний організаційно-методичний
центр
культури»
Закарпатської
обласної
ради
(за
згодою)
Структурні підрозділи облдержадміністрації: департамент
культури;
управління зовнішньоекономічних
зв’язків, інвестицій
та транскордонного
співробітництва

Управління зовнішньоекономічних

ної спадщини
Закарпаття
за
кордоном.
Проведен
ня
10
заходів

Обласний
бюджет

10,0

20,0

20,0

20,0

60,0

Налагодження
партнерства
та
популяризація
регіону в
Україні та
за
кордоном.
Проведен
ня
7
заходів

Обласний
бюджет

10,0

20,0

20,0

20,0

60,0

Поглибле
ння

5
виставкових та фестивальних заходів, семінарів,
засідань за круглим столом,
спрямованих на поглиблення співпраці з науковоосвітніми, культурними та
медичними
закладами,
туристичними
організаціями іноземних країн з
метою розвитку транскордонного співробітництва та
укладення договорів про
співпрацю

ІІІ.
3.1.

роки

зв’язків, інвестицій
та транскордонного
співробітництва
облдержадміністрації

співпраці
з
туристичними
організаціями
іноземних
країн,
науковоосвітніми,
культурними та
медичними
закладами.
Проведен
ня
7
заходів

Заходи з розбудови пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури
Вжиття заходів з першочергового відкриття нових
пунктів пропуску: Біла
Церква (Україна) – Сігету
Мармацієй
(Румунія),
Велика Паладь (Україна) –
Нодьгодош
(Угорщина),
Дийда (Україна) – Берегдароц (Угорщина), Соломоново (Україна) – Чієрна
(Словацька
Республіка),
Забрідь (Україна) – Улич

2021 –
2027
роки

Структурні підроз- Обласний
діли облдержадмібюджет,
ністрації: управлін- бюджети
ня зовнішньоеконо- територімічних зв’язків, інальних
вестицій та транс- громад сіл,
кордонного співко- селищ, міст
бітництва; департамент
інфраструктури, розвитку і
утримання мережі
автомобільних доріг

700,0

700,0

700,0

700,0

2100,0

Розроблен
ня
містобудівної
документації,
технікоекономічного
обгрунтування
щодо

6
(Словацька
Республіка),
Лубня (Україна) – Волосате
(Республіка Польща); відновлення роботи існуючих:
Хижа (Україна) – Тарна
Маре (Румунія), «Тересва
(Україна) – Кимплун –
ла Тіса (Румунія)», «Ділове
(Україна) – Валя Вишеулуй
(Румунія)»; здійснення фінансово-економічних розрахунків із включенням
витрат на придбання та
встановлення інженерних,
технічних
засобів
для
здійснення необхідних видів контролю, а також на
створення
відповідної
інфраструктури
для
контрольних
органів
і
служб

ІV.
4.1.

загального користування
місцевого
значення та житлово-комунального
господарства, Закарпатська
митниця
ДМС,
Чопський
прикордонний загін,
Мукачівський прикордонний
загін,
служба автомобільних доріг у Закарпатській
області,
райдержадміністрації,
виконавчі
органи місцевих рад
(ОТГ) (за згодою)

будівництва нових
пунктів
пропуску
та відновлення
функціонування
існуючих.
Розроблен
-ня
7
проєктів
містобуді
вної
документації,
технікоекономічних
обгрунтувань

Заходи, спрямовані на розвиток гірських прикордонних територій Карпат, реалізацію в Україні Стратегії
Європейського Союзу для Дунайського регіону та Дунайської транснаціональної програми
Забезпечення промоції та Постійно
популяризації потенціалу
Карпатського регіону, у
тому числі участь делегацій
Закарпатської області у
днях України в Кошице та
інших міжнародних заходах, а також організація
тематичних
візитів
і

Структурні підрозділи облдержадміністрації: департамент
культури;
управління туризму
та курортів, райдержадміністрації,
виконавчі
органи
місцевих рад (ОТГ)

Обласний
бюджет

50,0

50,0

50,0

50,0

150,0

Популяри
-зація
потенціалу
Закарпатськ
ої області
як частини
Карпат-

7
промоційних турів територією області для іноземних делегацій
4.2. Здійснення заходів щодо
сприяння вирішенню надзвичайної екологічної ситуації у смт Солотвино шляхом
підготовки комплексної системи моніторингу та розроблення відповідного плану
дій, обговорення та узгодження його в ході тематичних міжнародних зустрічей та відеоконференцій

4.3.

Надання інформаційної та
консультативної підтримки
суб’єктам транскордонного
співробітництва щодо розроблення проєктів у рамках
Дунайської
транснаціональної програми шляхом

(за згодою)

2021 –
2022
роки

2021 –
2022
роки

Структурні підроз- Обласний
діли облдержадмі- бюджет
ністрації: департамент агропромислового
розвитку;
департамент екології та природних
ресурсів; управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співкобітництва, Солотвинська ОТГ, ДВНЗ
«Ужгородський
національний університет»,
Європейське об’єднання
територіального
співробітництва
«ТИСА» (за згодою)
Управління
зов- Обласний
нішньоекономічних
бюджет
зв’язків, інвестицій
та транскордонного
співробітництва
облдержадміністрації

30,0

20,0

–

–

–

10,0

10,0

–

–

–

ського регіону.
Проведен
ня
15
заходів
Підготовка комплексної
системи
моніторин
-гу
та
розроблення плану
дій.
Проведення
4
заходів

Розроблен
-ня
проєктних
заявок для
участі у
конкурсі в
рамках

8
проведення
навчань
і
тренінгів із залученням
відповідних фахівців та
експертів

V.
5.1.

5.2.

Дунайської
транснаці
ональної
програми.
Проведен
ня
5
заходів

Заходи, спрямовані на реалізацію проєктів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також
в рамках фінансового інструменту «Сусідство, розвиток і міжнародне співробітництво» (NDICI)
Здійснення
моніторингу Постійно
реалізації проєктів (програм)
транскордонного
співробітництва в рамках
Європейського інструменту
сусідства
та
нового
фінансового інструменту на
2021 – 2027 роки «Сусідство, розвиток і міжнародне
співробітництво» (NDICI)
шляхом відвідування локацій будівництва об’єктів
інфраструктури та ознайомлення
із
результатами
впровадження
проєктів
МТД
Організація та проведення
2021 –
міжнародних конференцій,
2027
тренінгів, навчань з питань
роки
транскордонного співробітництва,
підготовки
та
впровадження проєктів із
залученням
міжнародної

Управління зовнішньоекономічних
зв’язків, інвестицій
та транскордонного
співробітництва
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

40,0

50,0

50,0

50,0

150,0

Моніторинг
ефективності
реалізації
проєктів
(програм)
транскордонного
співробітництва.
Проведен
ня
25
заходів

Управління зовнішньоекономічних
зв’язків, інвестицій
та транскордонного
співробітництва
облдержадміністрації, виконавчі орга-

Обласний
бюджет

200,0

200,0

200,0

–

–

Підвищен
-ня якості
підготовки
транскордонних
проєктів з

9
технічної допомоги, у тому
числі за участі представників органів виконавчої
влади та органів місцевого
самоврядування

5.3.

5.4.

ни місцевих рад
(ОТГ) (за згодою)

Проведення зустрічей з
2021 – Управління зовнішпредставниками партнерсь2027
ньоекономічних
ких регіонів із Словаччини,
роки
зв’язків, інвестицій
Угорщини,
Румунії
та
та транскордонного
Польщі з метою розробспівробітництва
лення спільних транскороблдержадміністрадонних проєктів за участі
ції
органів місцевої виконавчої
влади та органів місцевого
самоврядування, а також
обміну
досвідом
щодо
реалізації
проєктів
із
залученням
міжнародної
технічної
допомоги
у
країнах
Європейського
Союзу
Забезпечення роботи інфор- Постійно Структурні підрозмаційного порталу щодо
діли облдержадмізалучення МТД з метою
ністрації: управлінінформування виконавців
ня зовнішньоеконо(реципієнтів) проєктів про
мічних
зв’язків,
здійснення
державної
інвестицій та трансреєстрації
проєктів
із
кордонного

Обласний
бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

–

Обласний
бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

60,0

метою
залучення
міжнародної
технічної
допомоги.
Проведен
ня
6
заходів
Збільшен
ня кількості
розроблених та
поданих
на участь
у конкурсах проєктних
заявок.
Проведен
ня
8
заходів
Створення ефективного
інструменту
співпраці
у процесі

10

5.5.

залученням
міжнародної
технічної допомоги, стану
виконання цих проєктів,
результатів
проведеного
моніторингу та отримання
зворотного
зв’язку
у
вигляді рекомендацій щодо
вдосконалення
взаємодії
влади та суб’єктів транскордонного
співробітництва (хостинг та адміністрування,
інформаційне
наповнення)
Забезпечення
співфінансування проєктів транскордонного
співробітництва, пріоритетних для
розвитку області в галузі
культури, туризму, охорони
здоров’я, екології, розвитку
інфраструктури,
транспорту, попередження надзвичайних ситуацій, розбудови кордону, освіти і
науки, просторового планування,
у
тому
числі
великомасштабних інфраструктурних та тих, які
впроваджуються у рамках
Європейського інструменту
сусідства, а також нового
фінансового інструменту на
2021 – 2027 роки «Сусідство, розвиток і міжнародне

співробітництва;
департамент економічного розвитку і
торгівлі

2021 –
2027
роки

Структурні підроз- Обласний
діли облдержадмібюджет,
ністрації: департа- бюджети
мент
фінансів;
теритоуправління зовнішріальних
ньоекономічних
громад сіл,
зв’язків, інвестицій селищ, міст
та транскордонного
співробітництва;
департамент культури; департамент
охорони здоров’я;
департамент екології та природних
ресурсів; департамент
інфраструктури, розвитку і
утримання мережі
автомобільних доріг
загального користування
місцевого

залучення та
використання
міжнародної
технічної
допомоги.
Проведення
7
заходів

3500,0

6000,0

6000,0

6000,0

18000,0

Співфінан
сування
проєктів
транскордонного
співробітництва, у
тому
числі
великомас
штабних
інфрастру
ктурних,
у
пріоритетних
для
області
галузях.
Співфінан
сування
20 гран-

11
співробітництво» (NDICI)
відповідно до Порядку
співфінансування проєктів
міжнародної
технічної
допомоги
з
обласного
бюджету (додаток 4 до
Програми)

VI.
6.1.

6.2.

значення
та
житлово-комунального господарства;
управління туризму
та курортів; управління
містобудування та архітектури; управління з
питань
оборонної
роботи, цивільного
захисту та взаємодії
з правоохоронними
органами, інші зацікавлені структурні
підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації,
виконавчі
органи
місцевих рад (ОТГ)
(за згодою)

тових
проєктів

Підтримка, координація та впровадження робіт щодо ресурсного забезпечення реалізації заходів Програми
Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів Програми (придбання
офісної
та
оргтехніки,
обладнання,
інвентаря,
сувенірної і презентаційної
продукції тощо)
Розроблення промоційних
матеріалів щодо наявного
економічного,
природноресурсного, туристичного
потенціалу області, виго-

2021 –
2027
роки

2021 –
2027
роки

Управління
зовнішньоекономічних
зв’язків, інвестицій
та транскордонного
співробітництва
облдержадміністрації
Управління зовнішньоекономічних
зв’язків, інвестицій
та транскордонного
співробітництва

Обласний
бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

300,0

Належне
виконання
заходів
Програми

Обласний
бюджет

200,0

200,0

200,0

200,0

600,0

Промоція
та
популяризація
області в
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товлення або придбання
інформаційних бюлетенів,
буклетів, книг, журналів,
іншої друкованої продукції,
виготовлення відеороликів
для
належного
представлення області у заходах
міжнародного характеру в
Україні та за кордоном (у
тому
числі
переклад
мовами
Європейського
Союзу)

облдержадміністрації

ВСЬОГО:

Україні та
за
кордоном.
Розроблен
-ня
та
виготовле
ння 700
примірни
ків
промоцій
ної
продукції
Обласний
бюджет

5600,0

8120,0

8090,0

7890,0

23600,0

ВСЬОГО: 53 300,0 тис. грн, у тому числі:
І етап – 29 700,0 тис. грн:
2021 рік – 5600,0 тис. грн;
2022 рік – 8120,0 тис. грн;
2023 рік – 8090,0 тис. грн;
2024 рік – 7890,0 тис. гривень

Заступник голови ради

ІІ етап – 23 600,0 тис. грн:
2025 рік –7850,0 тис. грн;
2026 рік – 7850,0 тис. грн;
2027 рік– 7900,0 тис. гривень

Денис МАН

Додаток 4
до Програми
ПОРЯДОК
співфінансування проєктів міжнародної
технічної допомоги з обласного бюджету
І. Загальні положення
1.1. Цим Порядком визначаються умови та процедура співфінансування
проєктів міжнародної технічної допомоги (далі – МТД) з обласного бюджету
(далі – Порядок).
1.2. Порядок розроблено з метою сприяння транскордонному
співробітництву шляхом співфінансування проєктів МТД з обласного бюджету;
формування системи підтримки реалізації проєктів та програм транскордонного
співробітництва; вироблення механізму та процедури відбору, погодження та
фінансування з обласного бюджету проектів МТД; забезпечення рівних
можливостей для отримання коштів з обласного бюджету та прозорого
механізму співфінансування проєктів МТД.
1.3. Порядок не поширюється на проєкти МТД, співфінансування для яких
вже передбачено іншими нормативними документами, угодами чи договорами
Закарпатської обласної ради та/або Закарпатської обласної державної
адміністрації.
1.4. Поняття, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
виконавець проєкту (далі – виконавець) – будь-яка особа (резидент або
нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором
особою та забезпечує реалізацію проєкту (Програми);
грант – фінансові ресурси, що, відповідно до міжнародних договорів
України, надаються донором реципієнтові на безоплатній та безповоротній
основі для реалізації проєкту або його частини;
грантова угода – угода між донором або виконавцем та реципієнтом про
передавання фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті
в рамках проєкту;
партнер з розвитку – іноземна держава, уряд та уповноважені урядом
іноземної держави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна
організація, що надають МТД відповідно до міжнародних договорів України;
міжнародна технічна допомога – фінансові, інші ресурси та послуги, що,
відповідно до міжнародних договорів України, надаються донорами на
безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України;
моніторинг проєкту – система спостереження за станом реалізації проєкту,
що включає збір, проведення аналізу та узагальнення інформації про хід
виконання проєкту, для забезпечення належного і своєчасного досягнення цілей
проєкту й очікуваних результатів;
проєкт міжнародної технічної допомоги – документ, яким визначаються
спільні дії учасників проєкту (донорів, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), а
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також ресурси, необхідні для досягнення цілей надання МТД протягом
установлених строків;
реципієнт міжнародної технічної допомоги (далі – реципієнт) – резидент
(фізична або юридична особа), що безпосередньо отримує МТД згідно
з проєктом.
ІІ. Критерії відбору проєктів МТД для
співфінансування з обласного бюджету
2.1. Проєкти МТД, які можуть отримати співфінансування з обласного
бюджету відповідно до цього Порядку, повинні відповідати таким вимогам:
проєкт реалізується за рахунок міжнародної технічної допомоги;
впровадження проєкту передбачається (відбувається) на території
Закарпатської області;
проєкт зареєстрований або перебуває на етапі реєстрації у Кабінеті
Міністрів України;
зобов’язання реципієнта щодо співфінансування проєкту та його частка
відображені в угоді (контракті) та/або додатках до неї (нього);
заходи проєкту спрямовані на виконання стратегічних та оперативних
цілей і завдань Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період
2021 – 2027 років;
реципієнт забезпечує з власних джерел внесок у розмірі 50 відсотків суми
його зобов’язань із співфінансування проєкту, відображеної в угоді (контракті)
та/або додатках до неї (нього).
2.2. Порядок розповсюджується на такі категорії реципієнтів:
місцеві органи виконавчої влади;
органи місцевого самоврядування усіх рівнів;
виконавчі органи місцевих рад (ОТГ), утворені відповідно до Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;
неприбуткові організації, установи, підприємства державної та
комунальної форм власності, громадські організації.
2.3. Отримувачами співфінансування з обласного бюджету можуть бути
реципієнти, які в установленому порядку зареєстрували проєкт МТД
в управлінні зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного
співробітництва облдержадміністрації.
2.3.1. Перелік документів, необхідних для реєстрації проєкту МТД:
завірені копії грантової угоди англійською та українською мовами;
документ (меморандум, заяви про наміри, план діяльності, технічне
завдання, партнерська угода тощо), який підтверджує узгодження цілей,
завдань, діяльності за проєктом (Програмою) між донором або виконавцем і
реципієнтом (бенефіціаром);
документ, що підтверджує власний внесок (завірена копія рішення сесії
органу місцевого самоврядування, витяг з бюджету, витяг з протоколу
засідання зборів учасників установи, організації, копії платіжних доручень).
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2.3.2. Звернення щодо отримання співфінансування проєктів МТД
оформляються реципієнтом українською мовою згідно з додатком 1 до Порядку
і подаються до управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та
транскордонного співробітництва облдержадміністрації.
Звернення надсилаються електронною поштою, особисто або
надсилаються поштою (дату подання запиту визначають за поштовим
штемпелем). Обов’язковим є подання звернення та додатків до нього на
електронних носіях.
2.4. Подання запитів на співфінансування проєктів МТД здійснюється:
на наступний бюджетний рік – до 1 листопада поточного року;
у поточному бюджетному році – за необхідності у порядку надходження.
2.5. У випадку подання звернення на продовження співфінансування
проєкту МТД на наступний бюджетний рік заявник додатково до реєстраційних
документів подає звіт про стан використання коштів обласного бюджету
станом на 1 серпня поточного року згідно з додатком 2 до Порядку.
2.6. Управління
зовнішньоекономічних
зв’язків,
інвестицій
та
транскордонного співробітництва облдержадміністрації опрацьовує подані
запити і скеровує заявникам інформацію про підтвердження реєстрації та/або
необхідність подання додаткової інформації або про відмову в реєстрації.
2.7. Відмова в реєстрації можлива лише за умови невідповідності поданого
запиту вимогам, зазначеним у пунктах 2.1, 2.2. та 2.3. Порядку.
2.8. У випадку неврегульованості питання про подання та реєстрацію
запиту між реципієнтом і управлінням зовнішньоекономічних зв’язків,
інвестицій та транскордонного співробітництва облдержадміністрації остаточне
рішення приймається Експертною радою.
ІІІ. Організаційне забезпечення Порядку
3.1. Розгляд звернень проводиться Експертною радою, персональний склад
якої затверджується спільним розпорядженням голови Закарпатської
облдержадміністрації та Закарпатської обласної ради.
3.2. Експертна рада є органом, який здійснює загальне керівництво
організацією та проведенням відбору, а також визначає переможців.
3.3. Експертна рада здійснює свої повноваження на період дії Програми
розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2021 –
2027 роки.
3.2. Співголовами Експертної ради є заступники голів обласної ради та
облдержадміністрації.
3.3. До складу Експертної ради входять представники обласної ради,
облдержадміністрації; експерти, які подаються за пропозиціями обласних,
організацій (установ), неурядових громадських організацій. Обов’язковою
умовою долучення експерта до складу Експертної ради є відсутність конфлікту
інтересів, підтверджена особистою заявою, та наявність досвіду реалізації або
оцінювання проектів міжнародної технічної допомоги не менше двох років.
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3.4. Функції секретаріату Експертної ради виконує управління
зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва
облдержадміністрації.
3.5. Організаційною формою роботи Експертної ради є засідання, які
проводяться за необхідності і є правочинними, якщо в них бере участь
більшість від загального складу Експертної ради. Рішення ухвалюються
більшістю голосів від загального складу Експертної ради.
3.6.1. Управління
зовнішньоекономічних
зв’язків,
інвестицій
та
транскордонного співробітництва облдержадміністрації у термін до 1 листопада
поточного року готує і подає Експертній раді аналітичну інформацію про
отримані звернення щодо співфінансування проєктів МТД.
3.6.2. Управління
зовнішньоекономічних
зв’язків,
інвестицій
та
транскордонного співробітництва облдержадміністрації у процесі надходження
запитів на співфінансування проєктів МТД у поточному році готує і подає
Експертній раді аналітичну інформацію про отримані запити щодо
співфінансування проєктів МТД не частіше ніж один раз на квартал.
3.7. Експертна рада розглядає запити щодо співфінансування, формує
рекомендації та оформляє протокольне рішення, підписане співголовами
Експертної ради.
3.8. Профільні департаменти (управління) облдержадміністрації та
постійні комісії обласної ради розглядають пропозиції Експертної ради та
рекомендують їх для врахування (часткового врахування) під час підготовки
проєкту обласного бюджету Закарпатської області і Програми соціальноекономічного розвитку області на наступний рік.
3.9. Остаточне рішення щодо джерел фінансування та розпорядників
коштів приймається відповідним рішенням про обласний бюджет обласною
радою.
3.10. Інформація про результати розгляду звернень щодо отримання
співфінансування проєктів МТД розміщується на офіційних вебсайтах обласної
ради та облдержадміністрації.
ІV. Фінансування
4.1. Джерелами співфінансування проєктів МТД можуть бути кошти
обласного бюджету за рахунок асигнувань, передбачених відповідними
галузевими програмами, а також кошти обласного бюджету на ремонт доріг,
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, бюджети
територіальних громад сіл, селищ, міст.
4.2. У випадку, якщо проєкти МТД не підпадають під критерії, передбачені
для фінансування галузевих програм обласного бюджету на ремонт доріг та
фонду охорони навколишнього природного середовища, джерелом
співфінансування проєктів МТД можуть бути кошти обласного бюджету за
рахунок асигнувань, передбачених Програмою розвитку транскордонного
співробітництва Закарпатської області на 2021 – 2027 роки.
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4.3. Розмір співфінансування не може перевищувати 50 відсотків величини
власного внеску реципієнта до бюджету проєкту МТД. Якщо реципієнтом
виступають структурні підрозділи облдержадміністрації та/або установи
обласного підпорядкування, розмір співфінансування може складати
100 відсотків.
4.4. Розпорядження голови облдержадміністрації щодо розподілу
фінансування проєктів МТД готується (за необхідності) профільними
департаментами (управліннями) облдержадміністрації та погоджується
профільними постійними комісіями обласної ради з питань: транскордонного
співробітництва, розвитку туризму та рекреації; бюджету.
4.5. Для проєктів, реципієнтами яких виступають органи місцевого
самоврядування або місцеві органи виконавчої влади, перерахування субвенції
з обласного бюджету здійснюється державному бюджету, бюджетам
територіальних громад сіл, селищ, міст.
4.6. Для проєктів, реципієнтами яких виступають об’єднані територіальні
громади, перерахунок субвенції з обласного бюджету здійснюється відповідним
бюджетам об’єднаних територіальних громад.
4.7. У випадках, коли реципієнтами виступають обласні установи,
фінансування здійснюється через відповідних головних розпорядників коштів
обласного бюджету.
4.8. Для проєктів, реципієнтами яких виступають одержувачі бюджетних
коштів – неприбуткові організації, установи, підприємства державної та
комунальної форм власності, інститути громадянського суспільства, громадські
організації, розпорядник коштів уповноважує їх на здійснення заходів,
передбачених Програмою. Одержувач бюджетних коштів використовує зазначені
кошти відповідно до вимог бюджетного законодавства на підставі плану
використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань.
Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються
відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів,
затвердженого Міністерством фінансів України.
4.9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів
здійснюється в установленому законодавством порядку та на умовах угоди
(контракту) про реалізацію проєкту МТД.
V. Моніторинг та звітність
5.1. Об’єктом моніторингу є проєкти МТД, які реалізуються на території
Закарпатської області, зареєстровані відповідним чином в управлінні
зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва
облдержадміністрації, та співфінансуються з обласного бюджету.
5.2. Основними завданнями моніторингу є забезпечення ефективного
виконання проєктів МТД та цільового використання коштів з обласного
бюджету.
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5.3. Моніторинг проєктів МТД здійснюється управлінням зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва
облдержадміністрації.
5.4. Реципієнти
щороку
до
31
січня
подають
управлінню
зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва
облдержадміністрації аналітичний і фінансовий звіти про виконання
зобов’язань проєкту МТД згідно з додатком 2 до Порядку.
5.5. Управління
зовнішньоекономічних
зв’язків,
інвестицій
та
транскордонного співробітництва облдержадміністрації до 15 лютого,
наступного за звітним роком, готує аналітичний звіт про результати виконання
(фінансування) проєктів МТД і подає його на розгляд та затвердження
Експертної ради.
5.6. Експертна рада розглядає та затверджує поданий звіт, приймає
відповідні рішення і рекомендації, оприлюднює інформацію на офіційних вебсайтах обласної ради та облдержадміністрації.
Заступник голови ради

Денис МАН

Додаток 1
до Порядку
_____________________________________
(на бланку установи/організації, що звертається)
Управління зовнішньоекономічних
зв’язків, інвестицій та транскордонного
співробітництва облдержадміністрації
Відповідно до Порядку співфінансування проєктів міжнародної технічної допомоги з обласного бюджету, які
впроваджуються у Закарпатській області, просимо здійснити реєстрацію (перереєстрацію*) проєкту міжнародної
технічної допомоги
________________________________________________________________________________
(назва проєкту/Програми)
Попередня реєстрація проєкту від____________ № ___
(у разі звернення про перереєстрацію проєкту)
Додатки:
1. Реєстраційна картка на ___арк.
2. Інші документи (у разі необхідності)** на ____ арк.
________________________
(посада керівника установи,
що звертається)

__________________ _____________________
(підпис/печатка)

(І. П.)

*Перереєстрація проєкту здійснюється у випадку зміни (продовження або скорочення) термінів реалізації проєкту

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЄКТУ
Дата подання реєстраційної картки ____________ № ___________________
Назва проєкту
Реєстраційний номер проєкту
Термін виконання проєкту
Виконавець проєкту
Реципієнт проєкту
Перелік партнерів проєкту
Бенефіціар проєкту
Назва Програми, у рамках якої реалізовується проєкт
Цілі та зміст проєкту
Етапи виконання проєкту
Очікувані результати проєкту
Загальний бюджет проєкту (у євро та гривнях)
Розмір гранту (у євро та гривнях)
Розмір власного внеску, у тому числі кожного з партнерів
(у євро та гривнях)
Додати копію підтверджувального документа (рішення
сесії, витяг з бюджету тощо)
Календарний графік реалізації проєкту
Відповідно до форми 1
План фінансування проєкту із зазначенням заходів та
джерел фінансування, у тому числі власного внеску та
очікуваного
внеску
Закарпатської
обласної
ради
(щоквартальний)
Відповідно до форми 2
Контакти координатора проєкту

2
Дата підписання грантового договору (копія грантового
договору додається)
Чи зареєстровано проєкт у Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України
Інші відомості щодо проєкту
Уповноважена особа

(підпис)
М. п.

(прізвище та ініціали)

Форма 1
КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
Назва
заходу
(слід
вказувати
чітко із
переліку
заходів,
затверджених
грантовим
договором)

202 _ рік
І квартал

Уповноважена особа

ІІ квартал

202 _ рік

ІІІ квартал

ІV квартал

(підпис)
М. п.

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Відповідальний
виконаве
ць

(прізвище та ініціали)

Уповноважена особа
(підпис)

М. п.
(прізвище та ініціали)

Усього:

Розмір очікуваного
фінансування з обласного
бюджету

ІІІ квартал

Розмір фінансування з
місцевого бюджету

Розмір гранту (для
української сторони)

Усього:

Розмір очікуваного
фінансування з обласного
бюджету

ІІ квартал

Розмір фінансування з
місцевого бюджету

Розмір гранту (для
української сторони)

Усього:

Розмір очікуваного
фінансування з обласного
бюджету

І квартал

Розмір фінансування з
місцевого бюджету

Розмір гранту (для
української сторони)

Усього:

Розмір очікуваного
фінансування з обласного
бюджету

Рік

Розмір фінансування з
місцевого бюджету

Розмір гранту (для
української сторони)

Форма 2

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ
тис. гривень

ІV квартал

Додаток 2
до Порядку
ЗВІТ
про стан виконання зобов’язань проєкту МТД у 202_ році
(на бланку установи/організації, що звертається)
Загальні дані
Назва міжнародної Програми, у
рамках якої фінансується проєкт
Пріоритет Програми
Назва проєкту
Номер та дата договору про
реалізацію проєкту
Географія проєкту
Назва виконавця проєкту
Контактні дані виконавця проєкту
Термін реалізації проєкту
Загальна вартість проєкту (EUR)
Розмір
бюджету
(загальний)
українського партнера
Заплановані видатки української
сторони на 202_ рік (грн)
Звітні дані
Термін звітного періоду
Опис виконаних заходів

Відсоток від загальної вартості проєкту

(EUR)
Загальний
бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела
(зазначити)

2
Використані кошти (грн)

Уповноважена особа

Грант
Програми

Обласний бюджет
(додати копії
підтверджувальних
документів)

(підпис)
М. п.

Місцевий бюджет
(додати копії
підтверджувальних
документів)

Інші джерела
(зазначити),
(додати копії
підтверджувальних
документів)

(прізвище та ініціали)

