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Стартувала міжнародна Академія – навчання керівників із
питань транскордонного співробітництва за участі
експертів Ради Європи

Сьогодні, 10 липня, у с. Яноші Берегівського району стартувала Академія –
навчання керівників із питань транскордонного співробітництва «Тренінг ТКС Угорщина –
Україна» для угорських та українських голів міських рад, вищих посадових осіб, обраних
представників органів місцевого самоврядування.
Його організатори – Європейське об’єднання територіального співробітництва з обмеженою
відповідальністю ТИСА (ЄОТС ТИСА) у партнерстві з Центральноєвропейською службою
підтримки транскордонних ініціатив (CESCI), за підтримки Ради Європи та Міністерства
зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини.
Основна мета проекту – поліпшення транскордонного співробітництва між угорськими та
українськими місцевими органами влади. У рамках проекту буде проведено три тренінги: два – в
Україні, один ‒ в Угорщині. Учасники тренінгу: 12 керівників угорських і 12 українських
представників органів місцевого самоврядування, а також Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України.
У відкритті сесії взяли участь голова Загальних зборів Саболч - Сатмар - Березької області
(Угорщина), голова ЄОТС ТИСА Оскар Шестак, голова Закарпатської обласної ради, співголова
ЄОТС ТИСА Михайло Рівіс, керівник експертного центру Ради Європи з підтримки реформ
місцевого самоврядування Генеральним директоратом II - Ради демократії Європи Аліна Татаренко,
генеральний секретар CESCI Дюла Очкаї, заступник керуючого справами виконавчого апарату
облради Євгенія Кибза, директор та заступник директора ЄОТС ТИСА Андреа Сабоне Цап та
Юдіта Євчак.
Серед експертів – директор Міжнародного соціологічного інституту
м. Горіція (Італія) Даніел дел Бьянко та його науковий співробітник Рамона Велеа, позаштатний
тренер Ради Європи (Австрія), експерт із питань цілісності розвитку та з питань управління,
викладач Каталін Паллаї, тренер, експерт Програми Ради Європи Іванна Ібрагімова, кандидат
Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки, м.Луцьк Людмила Малімон,
представник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Руслан Поп’юк.
За словами заступника директора ЄОТС ТИСА Юдіти Євчак, у рамках навчання експерти Ради
Європи поділяться з учасниками власним західноєвропейським досвідом щодо обраних тем,
нададуть вичерпну інформацію про адміністративні, юридичні, фінансові та управлінські методи
успішного транскордонного співробітництва.
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Другий етап навчання відбудеться у серпні в Угорщині, а третій – у вересні в Україні.
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