ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ
25.02.2021

Ужгород

№ 136

Про внесення змін до Програми фінансового
забезпечення проєктів міжнародної технічної
допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України від 24 червня 2004 року № 1861-IV «Про
транскордонне співробітництво», Указу Президента України від 25 травня
2001 року № 341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політики», а
також угод, укладених між Закарпатською обласною радою та органами
самоврядування регіонів країн ЄС, обласна рада в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до Програми фінансового забезпечення проєктів
міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 17.12.2020 №48, виклавши її у
новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови ради та постійні комісії обласної ради з питань:
транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації;
регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою і
комунального майна.
В. п. голови ради

Андрій ШЕКЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
(у редакції рішення обласної ради
25.02.2021 № 136)
Програма
фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги
Закарпатської області на 2021 – 2023 роки
І. Загальні положення
Для Закарпатської області залучення коштів міжнародної технічної
допомоги (далі – МТД) є одним із пріоритетних напрямків. Завдяки
отриманню таких інвестицій на території області вже було реалізовано
десятки інфраструктурних та інших проєктів, а загальна сума залучених на
територію області за останні декілька років коштів сягає десятків мільйонів
гривень.
Активними отримувачами міжнародної технічної допомоги є
структурні підрозділи як Закарпатської обласної державної адміністрації, так
і комунальні підприємства Закарпатської обласної ради.
Завдяки вигідному географічному розташуванню представники органів
місцевого самоврядування Закарпаття можуть брати участь у
транскордонних грантових програмах (PL-BY-UA, RO-UA, HU-SK-RO-UA,
та інших). Проте кожна із зазначених та інших програм має свою специфіку
та правила участі.
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано
Програму
Одна із основних перешкод до участі в міжнародних грантових
програмах – необхідність співфінансування. І якщо в декотрих програмах
частка дофінансування становить 10%, то є окремі програми, що потребують
попереднього фінансування проєктів, з подальшою компенсацією частини
витрачених коштів (Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону
компенсує 85% витрачених попередньо коштів).
Зважаючи на важливість залучення МТД на територію області саме
структурними підрозділами та комунальними підприємствами Закарпатської
обласної ради задля вирішення ряду проблем, Програмою фінансового
забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області
на 2021 – 2023 роки передбачається забезпечення співфінансування та
фінансування тих проєктів, що вже реалізовуються та потребують такої
фінансової підтримки.

Окрім вже виграних проєктів МТД, важливо також забезпечити якісну
розробку та написання нових. Фінансове забезпечення статутної діяльності
АРР «Закарпаття» дозволить не тільки напрацювати нові проєкти
регіонального розвитку, але й ділитися досвідом з громадами, тим самим
підвищуючи їх шанси на отримання МТД.
Ця Програма спрямована на усунення проблеми необхідності
співфінансування та фінансування проєктів МТД:
«Підтримка інновацій у Дунайському регіоні за допомогою знань та
управління інтелектуальною власністю» (у рамках програми Стратегія
Європейського Союзу для Дунайського регіону компенсує 85% витрачених
попередньо коштів);
«Низький рівень пластику від джерела до моря: комплексний план дій
щодо ліквідації забруднення пластиком річок Тиса та Дунай» (у рамках
програми Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону
компенсує 85% витрачених попередньо коштів);
«Віртуальна реальність єднає Карпати: інтерактивні шкільні
лабораторії» (у рамках програми «Румунія-Україна»);
«SMAR.T.OURISM: Тематичний замковий маршрут» (у рамках
програми «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна»);
«Мала Авіація Карпат: новий підхід для покращення мобільності
людей і товарів у Карпатському регіоні» (у рамках програми «УгорщинаСловаччина-Румунія-Україна»);
Часткове повернення невикористаної частини коштів проєкту «Support
economy of Zakarpatska oblast through its tourism capacity development and
promotion» грантової угоди № ENPI/2014/343-149 у зв’язку з банкрутством
банку ПАТ «КБ «Хрещатик»».
ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є фінансове забезпечення розробки майбутніх
проєктів міжнародних грантових програм, а також тих, що реалізуються
комунальними підприємствами Закарпатської обласної ради у 2021 – 2023
роках, фінансова та матеріально-технічна підтримка з реалізації заходів
Програми для сталого виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань та
успішного виконання поставлених у проєктах завдань.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги
та джерела фінансування Програми
Основними напрямками виконання Програми є:
реалізація завдань у рамках проєкту «Підтримка інновацій у
Дунайському регіоні за допомогою знань та управління інтелектуальною
власністю»;
реалізація завдань у рамках проєкту «Віртуальна реальність єднає
Карпати: інтерактивні шкільні лабораторії»;

реалізація завдань у рамках проєкту «Низький рівень пластику від
джерела до моря: комплексний план дій щодо ліквідації забруднення
пластиком річок Тиса та Дунай»;
реалізація завдань у рамках проєкту «SMAR.T.OURISM: Тематичний
замковий маршрут» (у рамках програми «Угорщина-Словаччина-РумуніяУкраїна»);
реалізація завдань у рамках проєкту «Мала Авіація Карпат: новий підхід
для покращення мобільності людей і товарів у Карпатському регіоні» (у
рамках програми «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна»);
розробка та написання нових проєктів регіонального розвитку для участі
у міжнародних грантових Програмах;
реалізація завдань у рамках інших проєктів МТД, у тому числі:
організація та проведення міжнародних і міжрегіональних семінарів,
конференцій та зустрічей, спрямованих на поглиблення співпраці з
іноземними регіонами та областями України, міжнародними та
національними організаціями; посилення взаємодії між учасниками
транскордонного співробітництва у підприємницькій діяльності, туристичній
галузі; заохочення транскордонного співробітництва у сфері освіти, науки і
культури, захисту навколишнього природного середовища; активізація
обміну інформацією; забезпечення розвитку взаємодії між територіальними
громадами.
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься згідно
із законодавством та за рахунок коштів обласного бюджету в межах наявного
фінансового ресурсу, інших джерел, не заборонених законодавством, згідно
із додатком до Програми.
Виходячи з вищенаведеного, джерелами фінансового забезпечення
реалізації Програми передбачаються кошти обласного бюджету у сумі
14 611,27 гривень.
Термін виконання Програми: 2021 – 2023 роки.
V. Перелік завдань і заходів та результативні показники Програми
Основними завданнями Програми є виконання передбачених
проєктами МТД заходів, а саме:
проведення
аналізу
поточного
стану
використання
права
інтелектуальної власності в Закарпатті як у регіоні, так і у цілому в Україні;
проведення навчальних заходів для громад;
написання грантових проєктів для участі в міжнародних конкурсах;
написання проєктів МТД для комунальних установ Закарпатської
обласної ради та обласної державної адміністрації;
фінансова та матеріально-технічна підтримка;
проведення фокус-груп;
відвідання та організація міжнародних конференцій;
інформаційне висвітлення, комунікації, надання додаткової інформації,
переклад та інша передбачена проєктами діяльність;

проведення промоційних турів щодо популяризації туризму;
створення тематичного мобільного додатку та маршруту з елементами
доданої реальності;
створення умов для подальшого залучення інвестицій в економіку
краю;
зміцнення міжрегіональної співпраці;
інші заходи, передбачені проєктами МТД.
У результаті виконання Програми передбачається забезпечити
співфінансування та фінансування виконання завдань у рамках проєктів
МТД, що реалізуються комунальними підприємствами Закарпатської
обласної ради, і тим самим створити сприятливі умови для активізації участі
інших структурних підрозділів у міжнародних грантових програмах.
VI. Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми
Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми наведено у
додатку 3 до Програми.
VІI. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за виконанням Програми покласти на
першого заступника голови обласної ради та постійні комісії обласної ради з
питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації, а
також з питань регіонального розвитку, адміністративно-територіального
устрою і комунального майна.
Відповідальним за подання інформації про виконання Програми є КП
«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва
«Закарпаття» Закарпатської обласної ради», що забезпечує реалізацію
заходів, аналізує виконання основних її завдань, подає інформацію про стан
виконання обласній раді, облдержадміністрації та постійним комісіям
обласної ради з питань: транскордонного співробітництва, розвитку туризму
та рекреації; регіонального розвитку, адміністративно-територіального
устрою, комунального майна та приватизації щороку до 25 лютого.

Додаток 1
до Програми
(у редакції рішення обласної ради
25.02.2021 № 136)
Паспорт
Програми фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної
допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 роки

1.
2.
3.

Ініціатор розроблення
Програми
Підстава для розроблення
Програми
Розробник Програми

4.

Відповідальний виконавець
Програми

5.

Учасники Програми

Термін реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів,
задіяних у реалізації
Програми
8.
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього,
у тому числі:
8.1. кошти обласного бюджету
8.2. кошти інших місцевих
бюджетів
8.3. кошти з інших джерел, не
заборонених законодавством
6.
7.

Виконавчий апарат Закарпатської обласної
ради
Виконавчий апарат Закарпатської обласної
ради, КП «Агентство регіонального
розвитку
та
транскордонного
співробітництва
«Закарпаття»
Закарпатської обласної ради»
КП «Агентство регіонального розвитку та
транскордонного
співробітництва
«Закарпаття» Закарпатської обласної ради»
Виконавчий апарат Закарпатської обласної
ради, КП «Агентство регіонального
розвитку
та
транскордонного
співробітництва
«Закарпаття»
Закарпатської обласної ради»
2021 – 2023 роки
Обласний бюджет
14 611,27 тис. гривень

14 611,27 тис. гривень
-

Заступник голови обласної ради

Денис МАН

Додаток 2 до Програми
(у редакції рішення обласної ради
25.02.2021 № 136)
Ресурсне забезпечення Програми
фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги
Закарпатської області на 2021 – 2023 роки
Обсяг коштів, що
пропонується
залучити для
реалізації Програми
Обсяг ресурсів,
усього,
у тому числі:
обласний
бюджет
інші місцеві
бюджети
інші джерела, не
заборонені
законодавством

Етапи виконання Програми
I
2021 рік
2022 рік
2023 рік

Усього витрат
для реалізації
Програми
(тис. грн)

10 321,37

2 550,0

1 739,9

14 611,27

10 321,37

2 550,0

1 739,9

14 611,27

Заступник голови обласної ради

Денис МАН

Додаток 3 до Програми
(у редакції рішення обласної ради
25.02.2021 № 136)
Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми
фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 рік
№
з/п

Напрями діяльності

Перелік заходів Програми

Строк
викона
ння
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

1

2

3

4

5

6

1.1.

Виконання завдань у рамках
проєкту «Підтримка інновацій у
Дунайському регіоні за
допомогою знань та управління
інтелектуальною власністю»

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис.
гривень,
у тому числі:
2021
7

Очікувані результати

8

Розділ 1. Проєкт «Підтримка інновацій у Дунайському регіоні за допомогою знань та управління інтелектуальною власністю»

3.1

Виконання завдань у рамках
проєкту: «Низький рівень
пластику від джерела до моря:
комплексний план дій щодо
ліквідації забруднення
пластиком річок Тиса та Дунай»

1.1.1. Фінансова та матеріально
технічна підтримка виконання
статутної діяльності та забезпечення
виконання заходів програми (збір
інформації, проведення
соцдосліджень, опитувань, інші
завдання та адміністративні витрати,
участь у робочих зустрічах та
міжнародних конференціях, послуги
аудитора тощо)

2021

Виконавчий апарат
Закарпатської обласної
ради,
КП «Агентство
регіонального розвитку
та транскордонного
співробітництва
«Закарпаття»
Закарпатської обласної
ради»

Обласний
бюджет

317,0

Розділ 2. Проєкт «Віртуальна реальність єднає Карпати: інтерактивні шкільні лабораторії»
Розділ 3. Проєкт «Низький рівень пластику від джерела до моря: комплексний план дій
щодо ліквідації забруднення пластиком річок Тиса та Дунай»
3.1.1. Фінансова та матеріально
2021КП «Агентство
296,5
технічна підтримка виконання
2022
регіонального розвитку
статутної діяльності та забезпечення
та транскордонного
виконання заходів програми (збір
співробітництва
інформації, проведення
«Закарпаття»
Обласний
соцдосліджень, опитувань, інші
Закарпатської обласної
бюджет
завдання та адміністративні витрати,
ради»
участь у робочих зустрічах та
міжнародних конференціях, послуги
аудитора тощо)

Реалізація шостого та сьомого
робочих пакетів у рамках
проєкту МТД
Організація та проведення
робочих зустрічей (фокусгруп);
участь у міжнародних
воркшопах;
проведення поточного та
фінального аудитів; інше

Проведення наукових
досліджень, воркшопів,
міжнародних конференцій,
акцій з прибирання русла
річки Тиса та ін. заходів.
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Орієнтовні обсяги
фінансування, тис.
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Очікувані результати

8

Розділ 4. Проєкт «SMAR.T.OURISM: Тематичний замковий маршрут» (у рамках програми «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна»)
Виконання завдань у рамках
4.1.1. Фінансова та матеріально
2021КП «Агентство
487,7
Розроблення тематичного
проєкту:
«SMAR.T.OURISM:
технічна підтримка виконання
2023
регіонального розвитку
туристичного маршруту з
Тематичний
замковий статутної діяльності та забезпечення
та транскордонного
елементами доповненої
маршрут» (у рамках програми
виконання заходів проєкту
співробітництва
Обласний
реальності, промоційна
«Угорщина-Словаччина(завдання та адміністративні
«Закарпаття»
бюджет
кампанія, придбання
Румунія-Україна»)
витрати, участь у робочих зустрічах
Закарпатської обласної
тематичного дитячого
та міжнародних конференціях,
ради»
майданчика, ін.
послуги аудитора тощо)

5.1

6.1

Розділ 5. Проєкт «Мала Авіація Карпат: новий підхід для покращення мобільності людей і товарів у Карпатському регіоні»
(у рамках програми «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна»)
Виконання завдань у рамках
5.1.1. Фінансова та матеріально
2021КП «Агентство
1 263,7
Придбання системи
проєкту: «Мала Авіація Карпат:
технічна підтримка виконання
2023
регіонального розвитку
антиобледеніння, організація
новий підхід для покращення статутної діяльності та забезпечення
та транскордонного
конференцій, промозаходів,
мобільності людей і товарів у
виконання заходів проєкту
співробітництва
ін.
Карпатському
регіоні»
(у
(завдання та адміністративні
«Закарпаття»
Обласний
рамках програми «Угорщина- витрати, участь у робочих зустрічах
Закарпатської обласної
бюджет
Словаччина-Румунія-Україна»)
та міжнародних конференціях,
ради»
послуги аудитора, тощо)
Розділ 6. Розробка проєктів міжнародної технічної допомоги КП «Агентство регіонального розвитку
та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради»
Розробка та написання проєктів
6.1.1. Фінансова та матеріально
2021КП «Агентство
3 900,0
міжнародної
технічної
технічна підтримка діяльності
2023
регіонального розвитку
допомоги
Підприємства; проведення
та транскордонного
Обласний
навчальних заходів для громад;
співробітництва
бюджет
Написання нових проєктів МТД.
«Закарпаття»
Закарпатської обласної
ради»
Розділ 7. Проєкт «Support economy of Zakarpatska oblast through its tourism capacity development and promotion»
(грантова угода № ENPI/2014/343-149)

Написано/подано не менше 10
грантових проєктів;
Проведено не менше 10
навчальних заходів;
Проведено зустрічі з
міжнародними організаціями
– потенційними партнерами.

№
з/п

Напрями діяльності

Перелік заходів Програми

1
2
3
7.1 Виконання зобов’язань згідно з п.
7.1.1 Часткове повернення
18.4 ст. 18 грантової угоди
невикористаної частини коштів
«Support economy of Zakarpatska
проєкту «Support economy of
oblast through its tourism capacity Zakarpatska oblast through its tourism
development and promotion» № capacity development and promotion»
ENPI/2014/343-149
грантової угоди № ENPI/2014/343-149
у зв’язку з банкрутством банку ПАТ
«КБ «Хрещатик»»

Усього за Програмою

Заступник голови обласної ради

Строк
викона
ння
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

4
2021

5
Виконавчий апарат
Закарпатської обласної
ради,
КП «Агентство
регіонального розвитку
та транскордонного
співробітництва
«Закарпаття»
Закарпатської обласної
ради»

6

Обласний
бюджет

Усього, у
тому числі:
обласний
бюджет
інші
джерела

Орієнтовні обсяги
Очікувані результати
фінансування, тис.
гривень,
у тому числі:
2021
7
8
222 179,60 євро
Виконання зобов’язань згідно з
(борг за проєктом п. 18.4 ст. 18 грантової угоди №
без відсотків) до
ENPI/2014/343-149 шляхом
06.03.2020
тимчасової компенсації з
7 554 106,40
обласного бюджету витрат у
грн
зв’язку з банкрутством банку
Нараховані
ПАТ «КБ «Хрещатик»
проценти
з 07.03.2020
по 21,30 євро щодня
До кінця 2020 року –
300 діб
6390,00 євро
217 260,00
грн
14 611,27
14 611,27
-

Денис МАН

