ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ята сесія VIІI скликання
РІШЕННЯ
23.12.2021

Ужгород

№503

Про Програму фінансового забезпечення
розвитку транскордонної та міжрегіональної
співпраці органів місцевого самоврядування
Закарпатської області на 2022 – 2024 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»,
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, обласна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму фінансового забезпечення розвитку
транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого
самоврядування Закарпатської області на 2022 – 2024 роки (додається) у сумі
9255,0 тисяч гривень.
2. Головним розпорядником коштів та виконавцем Програми
визначити виконавчий апарат обласної ради.
3. Виконавчому апарату обласної ради інформувати обласну раду про
хід реалізації Програми щороку до 25 січня.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови обласної ради та постійну комісію з питань транскордонного
співробітництва, розвитку туризму та рекреації.
Голова ради

Володимир ЧУБІРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
23.12.2021 № 503
Програма
фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної
співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області
на 2022 – 2024 роки
І. Загальна частина
Відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським
Союзом (далі – Угода) встановлено, що Сторони, які її підписали,
зобов’язались
підтримувати
транскордонне
та
міжрегіональне
співробітництво. Важливість використання такого інструменту співпраці
відображена у Главі 27 «Транскордонне та регіональне співробітництво»
розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди.
Транскордонне та міжрегіональне співробітництво як один із
стратегічних пріоритетів розвитку Закарпатської області визначено у
Регіональній стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027
років (рішення обласної ради 20.12.2019 №1630).
Сьогодні
транскордонне
співробітництво
набуває
особливої
актуальності в умовах децентралізації влади в Україні та є одним із
інструментів прискорення процесів наближення рівня життя населення
прикордонних територій до середньоєвропейського. Транскордонне
співробітництво органів місцевого самоврядування полягає у здійсненні
спільних дій, спрямованих на встановлення і поглиблення економічних,
соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних і інших
відносин із суб’єктами й учасниками таких відносин в Україні та
відповідними суб’єктами і учасниками таких відносин із сусідніх держав у
межах компетенції, визначеної їх національним законодавством. Таке
співробітництво сприяє вільному переміщенню людей, товарів і капіталу
через кордон, об’єднанню зусиль суб’єктів транскордонного співробітництва,
зокрема органів місцевого самоврядування, для розв’язання спільних
проблем прикордонних регіонів, здійсненню євроінтеграційних заходів на
регіональному рівні.
У той же час, вагому роль відіграє міжрегіональне співробітництво, яке
виникає внаслідок взаємоузгодженої діяльності органів місцевого
самоврядування двох або декількох регіонів як у середині держави, так і за її
межами,
та спрямоване на спільне вирішення питань економічного,
соціального, культурного, екологічного розвитку відповідних територій із
широким залученням місцевої спільноти. Співробітництво між регіонами
відкриває нові можливості для активізації господарської діяльності на
периферійних територіях і підвищення їх конкурентоспроможності шляхом
мобілізації природно-ресурсного потенціалу. Така співпраця сприяє

економічному розвитку окремих територій, у тому числі депресивних,
первісно за своїм потенціалом та внаслідок прикордонного розташування.
Основними завданнями розвитку транскордонного та міжрегіонального
співробітництва є:
розвиток та зміцнення транскордонної й міжрегіональної співпраці;
забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів
шляхом спільної розробки та реалізації відповідних проєктів і програм;
розвиток освіти і науки, культури, охорони здоров’я, спорту, туризму,
збереження культурної та історичної спадщини, охорона навколишнього
середовища, попередження надзвичайних ситуацій, адаптація до зміни
клімату, здійснення заходів у сфері безпеки та соціального захисту
населення;
поліпшення дорожньої, транспортної та прикордонної інфраструктури;
налагодження співпраці у гуманітарній сфері;
розвиток інституційної співпраці між органами місцевого
самоврядування та органами влади, організаціями, установами, громадським
сектором;
фінансова підтримка організаційних заходів з отримання гуманітарної
допомоги;
зменшення міжрегіональної диспропорції тощо.
Сьогодні Закарпатська область активно співпрацює у рамках
міжрегіонального співробітництва як з іншими регіонами України, так і з
відповідними адміністративно-територіальними одиницями інших держав.
Відтак укладено 37 міжрегіональних угод про транскордонне, торговельноекономічне,
науково-технічне
і
культурне
співробітництво
між
Закарпатською областю та органами самоврядування іноземних держав. На
основі їх виконання Закарпатською обласною радою здійснюються заходи з
розвитку партнерських відносин з іноземними країнами відповідно до
національної політики добросусідства та співпраці, забезпечується участь у
національних та міжнародних програмах із розвитку прикордонних регіонів.
Програмою фінансового забезпечення розвитку транскордонної та
міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської
області на 2022 – 2024 роки (далі – Програма) передбачається здійснення
заходів із розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва
між органами самоврядування, поглиблення відносин 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 2022-2024 роки 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 й 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 підтримку діяльності Європейського
об’єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю
«ТИСА» (далі – ЄОТС ТИСА) та сплату членських внесків, які визначені
Статутом цієї організації.
Програмою передбачено фінансову підтримку проєктам (програмам)
транскордонного співробітництва, які мають достатню аргументацію щодо
ефективного розв’язання актуальних проблем Закарпатської області та
відібрані за
окремим рішенням сесії обласної ради. Пріоритетними
визнаються ті проєкти (програми), що отримали фінансування в рамках
програм міжнародної технічної допомоги.
Програмою також передбачено залучення гуманітарної допомоги для
потреб комунальних закладів області.
ІІІ. Основні напрямки виконання Програми
Основними напрямками виконання Програми є:
організація та проведення міжнародних і міжрегіональних семінарів,
конференцій та зустрічей, спрямованих на поглиблення співпраці з
іноземними регіонами й іншими областями України, міжнародними та
вітчизняними організаціями;
посилення взаємодії між учасниками транскордонного співробітництва
у підприємницькій діяльності, туристичній галузі, інноваційному та
технологічному розвитку територій;
організація та проведення Днів добросусідства та Днів Закарпатської
області з регіонами-партнерами країн Європейського Союзу з метою
активізації
міжрегіональної
співпраці,
промоції
та
підвищення
конкурентоспроможності регіону, забезпечення його сталого розвитку;
модернізація і розвиток існуючої транскордонної транспортної мережі
для збільшення її пропускної спроможності;
заохочення транскордонного співробітництва у сфері охорони
здоров’я, освіти, науки і культури, спорту, охорони навколишнього
природного середовища, безпеки, попередження надзвичайних ситуацій;
активізація обміну досвідом та комунікації із самоврядними
інституціями іноземних країн;
забезпечення розвитку взаємодії між територіальними громадами;
залучення та фінансова підтримка організаційних заходів з отримання
гуманітарної допомоги.

Програма спрямована на підтримку 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. Завдяки діяльності в
рамках ЄОТС ТИСА Закарпатська область, яка межує одразу з чотирма
європейськими державами – Угорщиною, Словаччиною, Румунією та
Польщею, може стати майданчиком у відпрацюванні існуючих 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 сусідніх держав – членів Європейського Союзу;
підвищення рівня життя населення;
сприяння розв’язанню екологічних проблем, пов’язаних зі стихійними
явищами та зміною клімату, забрудненням навколишнього середовища;
науково-технічне співробітництво та трансфер технологій;
поліпшення дорожньої та прикордонної інфраструктури;
активізацію ролі органів самоврядування у здійсненні транскордонної,
зовнішньоекономічної діяльності області, залученні іноземних інвестицій та
додаткових фінансових ресурсів у розвиток соціальної сфери, охорону
здоров’я, туризм тощо;
залучення гуманітарної допомоги для комунальних закладів області;
розвиток і зміцнення інституційної та міжрегіональної співпраці;
належне функціонування ЄОТС ТИСА та реалізацію проєктів
транскордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту
сусідства та інших програм транскордонного співробітництва.
V. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься
відповідно до чинного законодавства та за рахунок коштів обласного
бюджету в межах наявного фінансового ресурсу, інших джерел, не
заборонених законодавством, згідно із додатками 2 і 3 до Програми.
Джерелами
фінансового
забезпечення
реалізації
Програми
передбачаються кошти обласного бюджету у сумі 9255,0 тис. гривень.
Термін виконання Програми: 2022 - 2024 роки.
VI. Координація та контроль
Координацію та контроль за виконанням Програми покласти на
першого заступника голови обласної ради та постійну комісію обласної
ради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та
рекреації.

Додаток 2
до Програми
Заходи з реалізації
Програми фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого
самоврядування Закарпатської області на 2022 – 2024 роки
№
з/п

1.

Зміст заходів

Загальний
обсяг
фінансування,
тис. грн
Організація і проведення
семінарів,
1710,0
конференцій, зустрічей делегацій з питань
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
делегацій/учасників заходів;

харчування

Обсяг фінансування тис. грн по роках
2022
2023
2024

510,0

600,0

600,0

195,0

230,0

230,0

послуги
з
делегацій/учасників заходів;

проживання

195,0

230,0

230,0

оренда приміщень та обладнання для
проведення заходів;

80,0

90,0

90,0

40,0

50,0

50,0

250,0

75,0

75,0

100,0

925,0

275,0

325,0

325,0

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

155,0

190,0

190,0

друкована продукція (у т.ч. паперові
пакети та папки з логотипом, буклети,

80,0

90,0

90,0

інші поточні витрати
2.

3.

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

інформаційні матеріали, банери, журнали
тощо);
придбання
канцелярських
товарів,
необхідних для проведення заходів;

15,0

15,0

15,0

квіткова продукція

25,0

30,0

30,0

4.

Проведення Днів добросусідства на
українсько-словацькому,
українськоугорському, українсько-румунському та
українсько-польському кордонах

70,0

20,0

20,0

30,0

5.

Виготовлення промоційних роликів та/або
фільмів про область

350,0

100,0

100,0

150,0

6.

Підготовка та подання заявок на конкурси
проєктів
у
галузі
транскордонного
співробітництва з фінансуванням за
рахунок джерел міжнародної технічної
допомоги.

300,0

100,0

100,0

100,0

7.

Співфінансування заходів у рамках
проєктів міжнародної технічної допомоги

1800,0

600,0

600,0

600,0

8.

Здійснення
витрат,
пов’язаних
з
отриманням гуманітарної допомоги, у тому
числі: послуги доставки, логістики,

1500,0

500,0

500,0

500,0

9.

реєстрації тощо.
Здійснення витрат, пов’язаних зі сплатою
членських внесків до Європейського
об’єднання
територіального
співробітництва
з
обмеженою
відповідальністю ТИСА, у тому числі
співфінансування проєктів
Разом

Перший заступник голови ради

2350,0

850,0

600,0

900,0

9255,0

3030,0

2920,0

3305,0
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Додаток 3
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми
тис. гривень
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання Програми

Етапи виконання Програми
І
2022 рік

2023 рік

2024 рік

Усього
витрат на
виконання
Програми

Обсяг ресурсів,
усього, у тому числі:

3030,0

2920,0

3305,0

9255,0

обласний бюджет

3030,0

2920,0

3305,0

9255,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

державний бюджет
районні, міські (міст
обласного
підпорядкування)
бюджети
бюджети сіл, селищ,
міст районного
підпорядкування
кошти
позабюджетних
джерел

Перший заступник голови ради
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Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Програми фінансового забезпечення розвитку транскордонної та
міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування
Закарпатської області на 2022 - 2024 роки
1.
Ініціатор розроблення Програми – управління забезпечення
діяльності керівництва, міжнародних та регіональних зв’язків виконавчого
апарату обласної ради.
2.
Розробник Програми – виконавчий апарат обласної ради.
3.
Співрозробники Програми – відсутні.
4.
Відповідальний виконавець Програми – виконавчий апарат
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 – 2022 - 2024 роки.
6.1. Етапи виконання Програми (Програма передбачає І етап).
7.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні
Програми (для комплексних програм).
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього – 9255,0 тис. грн, у тому числі:
8.1. коштів державного бюджету – 0*;
8.2. коштів обласного бюджету та коштів інших місцевих бюджетів –
9255,0 тис. гривень. **
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* у разі, якщо відповідний захід передбачений аналогічною Державною цільовою програмою
** у разі, якщо відповідний захід передбачений у місцевих цільових програмах

