ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Третя сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ
23.09.2021

Ужгород

№ 383

Про внесення змін до Програми
фінансового забезпечення розвитку
транскордонної та міжрегіональної
співпраці органів місцевого самоврядування
Закарпатської області на 2021 рік
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»,
рішення обласної ради від 16.10.2015 №1352 «Про Європейське об’єднання
територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА», а
також угод, укладених між Закарпатською обласною радою та органами
самоврядування регіонів країн Європейського Союзу, з метою поліпшення
взаємодії між органами місцевого самоврядування обласна рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до Програми фінансового забезпечення розвитку
транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого
самоврядування Закарпатської області на 2021 рік, затвердженої рішенням
обласної ради 17 грудня 2020 року №49, виклавши її у новій редакції
(додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови обласної ради.

Голова ради

Олексій ПЕТРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
23.09.2021 № 383
Програма
фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної
співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області
на 2021 рік
І. Загальна частина
Транскордонне та міжрегіональне співробітництво, забезпечення
сталого розвитку територіальних громад, зокрема, сільських та гірських
територій в умовах системних реформ – важливі стратегічні пріоритети
розвитку Закарпатської області, що визначені у Стратегії регіонального
розвитку.
Самоврядування, регіональну і місцеву демократію в сучасній Європі
важко уявити без розвитку транскордонного та міжрегіонального
співробітництва. Тим більше це набуває актуальності в умовах децентралізації
влади в Україні.
Транскордонне співробітництво є одним із інструментів прискорення
процесів наближення рівня життя населення прикордонних територій до
середньоєвропейського та забезпечення вільного переміщення людей, товарів
і капіталів через кордон. Таке співробітництво сприяє об’єднанню зусиль
суб’єктів транскордонного співробітництва, зокрема органів місцевого
самоврядування, для розв’язання спільних проблем прикордонних регіонів,
здійсненню євроінтеграційних заходів на регіональному рівні.
Міжрегіональне співробітництво є потужним інструментом вирішення
регіональних проблем. Воно є складовою цілісного, ретельно прорахованого
механізму регіонального розвитку, що має стратегію здійснення. Основними
завданнями розвитку міжрегіонального співробітництва є:
розвиток та зміцнення міжрегіональної співпраці, зокрема між
територіальними громадами;
забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів шляхом
спільної розробки та реалізації відповідних проєктів і програм; захист
навколишнього середовища;
розвиток регіональної інфраструктури;
зменшення міжрегіональної диспропорції між регіонами;
фінансова підтримка організаційних заходів з отримання гуманітарної
допомоги.
Програмою фінансового забезпечення розвитку транскордонної та
міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської
області на 2021 рік (далі – Програма) передбачається здійснення заходів із
розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва між органами
самоврядування, поліпшення взаємодії між територіальними громадами,

вивчення та впровадження європейських стандартів в економічній, соціальній,
екологічній та гуманітарній сферах.
Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є фінансове забезпечення розвитку транскордонної та
міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської
області на 2021 рік для активізації соціально-економічного, науковотехнічного, екологічного та культурного розвитку регіону.
Основними завданнями Програми є: підвищення ролі органів місцевого
самоврядування у здійсненні транскордонного співробітництва із сусідніми
країнами на регіональному та місцевому рівні, залучення фінансових ресурсів
та гуманітарної допомоги міжнародних організацій і регіональних фондів для
вирішення проблем розвитку соціальної сфери та підвищення рівня життя
населення Закарпаття, створення умов для залучення інвестицій в економіку
краю, розвиток і зміцнення міжрегіональної співпраці та посилення взаємодії
між територіальними громадами.
Програмою передбачено сплату членських внесків до Європейського
об’єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю
ТИСА, які визначені Статутом організації.
Завдяки роботі Об’єднання область отримала унікальну можливість
співпрацювати з ЄС у новому форматі заради реалізації конкретних
економічних, інвестиційних, екологічних, інфраструктурних та культурноосвітніх проєктів. Процес активного реформування економіки за технічної
допомоги ЄС в одному із регіонів України може сприяти створенню такого
осередку розвитку, як пілотного проєкту, на сусідній з ЄС території, що
матиме кумулятивний ефект і впливатиме на здійснення позитивних змін на
всіх рівнях і в усіх сферах українського суспільства.
Програмою також передбачено залучення гуманітарної допомоги для
комунальних закладів області.
ІІІ. Основні напрямки виконання Програми
Основними напрямками виконання Програми є: організація і
проведення міжнародних, міжрегіональних семінарів, конференцій та
зустрічей, спрямованих на поглиблення співпраці з іноземними регіонами,
областями України та об’єднаними територіальними громадами області,
міжнародними та національними організаціями; організація та проведення
Днів Закарпатської області в регіонах-партнерах країн Європейського Союзу
з метою підвищення конкурентоспроможності Закарпаття, забезпечення його
сталого розвитку; посилення взаємодії між учасниками транскордонного
співробітництва у підприємницькій діяльності, туристичній галузі;
модернізація і розвиток існуючої транскордонної транспортної мережі для
збільшення її пропускної спроможності; заохочення транскордонного
співробітництва у сфері освіти, науки і культури, захисту навколишнього

природного середовища; активізація обміну інформацією; забезпечення
розвитку взаємодії між територіальними громадами; поліпшення умов
функціонування закладів освіти, культури, медицини та сфери соцзахисту.
Підтримка діяльності Європейського об’єднання територіального
співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА як перспективного
проєкту і надзвичайно важливого з точки зору євроінтеграційних процесів, які
відбуваються в Україні, є ще одним з важливих напрямків виконання
програми. Адже наразі саме Закарпатська область, яка межує одразу з чотирма
європейськими державами – Угорщиною, Словаччиною, Румунією та
Польщею, може стати майданчиком у відпрацюванні нових механізмів та
форм співробітництва України з ЄС за рахунок фінансування спільних
транскордонних проєктів.
ІV. Очікувані результати виконання Програми
У результаті виконання Програми передбачається забезпечити:
наближення економічного та соціального рівня розвитку Закарпатської
області до рівня регіонів держав – членів Європейського Союзу, підвищення
рівня життя населення; активізацію ролі органів самоврядування у здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності області, залучення додаткових фінансових
ресурсів у розвиток соціальної сфери та охорону навколишнього природного
середовища; поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів
освіти, культури, медицини та сфери соціального захисту.
V. Фінансове забезпечення Програми
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 наведеного вище, джерелами фінансового забезпечення
реалізації Програми передбачаються кошти обласного бюджету у сумі
1530,00 тис. гривень.
Термін виконання Програми: 2021 рік.
VI. Координація та контроль
Координацію та контроль за виконанням Програми покласти на
заступника голови обласної ради та постійну комісію обласної ради з питань
транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Програми фінансового забезпечення розвитку транскордонної та
міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування
Закарпатської області на 2021 рік
1.
Ініціатор розроблення Програми – управління з питань
міжнародних зв’язків, технічної допомоги та протоколу виконавчого апарату
обласної ради.
2.
Розробник Програми – виконавчий апарат обласної ради.
3.
Співрозробники Програми – відсутні.
4.
Відповідальний виконавець Програми – Закарпатська обласна
рада (управління та відділи виконавчого апарату обласної ради).
5.
Учасники Програми: керівництво та депутати обласної ради;
керівники та депутати районних, міських і селищних рад; працівники
виконавчого апарату обласної ради.
6.
Термін реалізації Програми – 2021 рік.
6.1. Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)
7.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні
Програми (для комплексних програм)
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього – 1 530,0 тис. грн, у тому числі:
8.1. коштів державного бюджету – 0*
8.2. коштів обласного бюджету та коштів інших місцевих бюджетів –
1 530,0 тис. грн. **

Заступник голови ради

Василь ІВАНЧО

* у разі, якщо відповідний захід передбачений аналогічною Державною цільовою програмою
** у разі, якщо відповідний захід передбачений у місцевих цільових програмах

Додаток 2
до Програми
Заходи з реалізації
Програми фінансового забезпечення розвитку транскордонної та
міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування
Закарпатської області на 2021 рік

№
з/п
1.

Обсяг
Назва заходу
Термін фінансуван
Відповідальні
викона- ня, тис. грн
виконавці
ння
(обласний
бюджет)
Організація і проведення
Виконавчий
Протягом
525,0
семінарів,
конференцій, апарат обласної
року
у т.ч.
зустрічей делегацій з питань
ради
розвитку та поглиблення
транскордонної
і
міжрегіональної співпраці з
іноземними
регіонами,
областями
України
та
об’єднаними
територіальними громадами,
міжнародними
і
національними
організаціями. Участь українських
та іноземних делегацій у
проведенні заходів, у т.ч.
присвячених
відзначенню
Дня
місцевого
самоврядування,
Днів
Закарпатської області:
послуги з харчування
делегацій/учасників заходів;

195,0

послуги з проживання
делегацій/учасників заходів;

195,0

оренда
приміщень
та
обладнання для проведення
заходів;

100,0

15,0
придбання канцелярських
товарів, необхідних для
проведення заходів.

20,0
Інші поточні витрати
2.

3.

Забезпечення
участі
Виконавчий
Протягом
представників виконавчого апарат обласної
року
апарату обласної ради у
ради
міжнародних
та
міжрегіональних зустрічах
за кордоном та в Україні,
засіданнях спільних робочих
груп, консультативних та
інших органів, створених
відповідно
до
програм
співпраці з партнерськими
регіонами
Виготовлення і придбання
Виконавчий
Протягом
презентаційної та сувенірної апарат обласної
року
продукції, інформаційних
ради
буклетів і видань для
представлення
у
міжнародних
та
міжрегіональних заходах в
Україні та за кордоном.
Придбання офісного та
канцелярського приладдя:

225,0
у т.ч.

послуги з виготовлення
презентаційної продукції,
придбання презентаційної та
сувенірної продукції;

170,0

друкована продукція (у т.ч.
паперові пакети та папки з
логотипом,
буклети,
інформаційні
матеріали,
банери, журнали, тощо);

30,0

квіткова продукція
4.

75,0

Проведення
Днів
Виконавчий
Згідно з
добросусідства
на апарат обласної домовлеукраїнсько-словацькому,
ради,
ностями
українсько-угорському,
райдержадміукраїнсько-румунському та
ністрації,
українсько-польському
міськвиконкоми
кордонах

25,0
5,0

5.

6.

Здійснення
витрат,
Виконавчий
пов’язаних
зі
сплатою апарат обласної
членських
внесків
до
ради,
Європейського об’єднання Європейське
територіального
об’єднання
співробітництва
з територіального
обмеженою
співробітництва з
відповідальністю ТИСА
обмеженою
відповідальністю
ТИСА.
Здійснення
витрат,
Виконавчий
пов’язаних з отриманням апарат обласної
гуманітарної допомоги, у
ради
тому
числі:
послуги
доставки,
логістики,
реєстрації та ін.
Усього

Заступник голови ради

2021

200,0

2021

500,0

1 530,0

Василь ІВАНЧО

Додаток 3
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми
Етапи виконання Програми
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
Програми
2021 рік
Обсяг ресурсів,
усього, у тому
1 530 ,00
числі: обласний
бюджет
державний
бюджет
районні, міські
(міст обласного
підпорядкування)
бюджети
бюджети сіл,
селищ, міст
районного
підпорядкування
кошти
небюджетних
джерел

Заступник голови ради

I

II

III

тис. гривень
Усього
витрат на
виконання
Програми

20__
рік

20__
рік

20__ 20__
рр.

20__20__рр.

-

-

-

-

1 530,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Василь ІВАНЧО

