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Михайло Рівіс: Закарпаття - цільовий регіон України у
багатьох міжнародних програмах розвитку

У Звіті «Про роботу обласної ради за період із грудня 2018 року до грудня
2019 року», який подав голова Закарпатської облради Михайло Рівіс на розгляд 17 –ї сесії, йдеться
про важливий напрямок у діяльності облради - транскордонне співробітництво з територіальними
громадами та органами регіональної влади європейських країн. Задля поглиблення економічних,
соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних та інших відносин між
Закарпатською областю та відповідними суб’єктами й учасниками транскордонного співробітництва
із сусідніх держав. У цьому плані серед пріоритетів – також і залучення міжнародної технічної
допомоги через програми Євросоюзу.
«З огляду на це між Закарпатською облдержадміністрацією, обласною радою та регіонами іноземних
держав станом на 1 грудня 2019 укладено 28 документів міжнародного характеру (угоди, протоколи
намірів, меморандуми про співпрацю), згідно з якими здійснюється міжрегіональне співробітництво
у торговельно-економічній, науково-технічній сферах, у галузі освіти, культури і туризму», підкреслює у Звіті М.Рівіс.
Так, упродовж багатьох років триває багатогранна успішна співпраця із чеськими краями;
налагоджене ефективне партнерство з прикордонними регіонами Угорщини, а також активізовано
заходи, спрямовані на поглиблення українсько-словацьких відносин, міжнародної співпраці з
польськими та румунськими партнерами.
У документі наголошується, що наша область є цільовим регіоном України у багатьох міжнародних
програмах, зокрема програмах транскордонної співпраці Європейського Союзу: «УгорщинаСловаччина-Румунія-Україна»,
«Польща-Білорусь-Україна»,
«Румунія-Україна»,
«Східне
партнерство».
«Послідовна робота обласної ради щодо розвитку міжрегіонального та транскордонного
співробітництва, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економічну та соціальну сфери,
без сумніву, сприяє як економічному, так і соціальному розвиткові краю. Відрадно, що коло
партнерських громад постійно розширюється, успішно реалізуються важливі проєкти розвитку
територій, що слугує підвищенню ефективності транскордонної співпраці та інвестиційній
привабливості держави», - зазначає голова облради та додає, що торік вдалося реалізувати низку
спільних соціальних проєктів із реконструкції для енергоефективності шкіл, садочків, лікарень
тощо. Цьому сприяють також і надані облрадою повноваження голові обласної ради на період
скликання від імені обласної ради укладати угоди про транскордонне співробітництво з
відповідними суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва сусідніх держав, з
подальшим схваленням радою (рішення № 1374 від 13.12.2018).
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В обласній раді та за її участю проведено низку перемовин щодо розвитку міжрегіональних зв’язків
органів місцевого самоврядування з метою ефективного міжнародного співробітництва,
розширення форм співпраці з регіонами-партнерами; триетапне навчання для угорських і
українських керівників місцевого самоврядування: «Тренінг ТКС Угорщина – Україна» в Академії
лідерства за підтримки Ради Європи; дводенний семінар із питань посилення потенціалу місцевого
та регіонального самоврядування заради ефективних результатів розвитку із залученням джерел
фінансування Євросоюзу, організований Спілкою міст та місцевих громад Чеської Республіки;
навчання з підготовки проєктних заявок у рамках Програми підтримки місцевих ініціатив
карпатських громад для органів місцевого самоврядування, громадських і благодійних організацій
(за сприяння Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна»);
міжнародну конференцію «Позитивний вплив створення та діяльності європейських територіальних
об’єднань на економічний розвиток Європейського Союзу та його зовнішніх кордонів»; семінар у
рамках проєкту «Підтримка інновацій у Дунайському регіоні за допомогою знань та управління
інтелектуальною власністю»; VII Конгрес східноєвропейських ініціатив тощо.
Відтак триває активна робота з пошуку ефективних міжнародних проєктів, розширення
транскордонного співробітництва, зміцнення дружніх партнерських зв’язків.
Виконавчий апарат облради
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