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Разом з Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати–Україна» 
нам вдалося розпочати те, що ніхто не зміг зробити за 15 років з часу створення Міжрегіо-
нальної Асоціації «Карпатський Єврорегіон». Ми започаткували працю над спільною опе-
раційною програмою Європейського Союзу для Карпат. Ми створили професійні струк-
тури для сприяння транскордонній співпраці як в Україні, так і у Словаччині. Результатом 
цієї роботи стало створення Карпатського консорціуму, що став перший кроком до кон-
федерації Міжрегіональної Асоціації «Карпатський Єврорегіон», що має завершитися ле-

галізацією інституції як єдиної юридичної особи відповідно до європейського права.
Надіюся на тісну співпрацю з Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 

Карпати–Україна» і в наступні роки задля перетворення Карпатського Єврорегіону у територію, 
приязну для проживання, відвідування та ведення бізнесу.

Йозеф полячко, 
голова ради МА «Карпатський Єврорегіон» (2005–2008) 

Львівська область географічно розташована на території Східних Карпат, що є одним 
з найпривабливіших і найрізноманітніших географічних регіонів Центральної Європи.

Гірські регіони, зокрема Українські Карпати, зберігають важливу природну і культурну 
спадщину та підтримують стабільність екосистем, які забезпечують життєдіяльність їх на-
селення й населення прилеглих територій. При цьому гірські території наштовхуються на 
непрості виклики в економічному й соціальному розрізах, а тому потребують особливої 
політики регіонального розвитку.

Важливим аспектом, пов’язаним із розвитком співпраці на території Східних Карпат, 
є функціонування відповідних структур співпраці – як на державному та міждержавному, 
так і на регіональному рівнях.

На регіональному рівні єдиною до цього часу спробою створення таких надрегіональних структур була під-
тримана в 1993 році ініціатива створення Міжрегіональної Асоціації «Карпатський Єврорегіон». Лише у 2007 
році шляхом створення Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати–Україна» інститу-
ціоналізувалася українська частина Карпатського Єврорегіону. Членом Асоціації є і Львівська обласна рада.

Саме тому Львівська обласна рада, яка залучає до своєї роботи неурядові організації та інституції громадян-
ського суспільства, тісно співпрацює з Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати–Укра-
їна», насамперед у сфері транскордонного та міжрегіонального співробітництва, туризму, проектної діяльності. 
Зокрема, Асоціація є партнером Львівської обласної ради в реалізації окремих проектів.

Переконаний, що подальша співпраця Львівської обласної ради та Асоціації органів місцевого самовряду-
вання «Єврорегіон Карпати–Україна» буде ефективною та корисною для територіальних громад Львівщини 
зокрема та Карпатського регіону загалом.

петро Колодій, 
голова Львівської обласної ради

Проекти на благо Карпат – це справа усього мого життя. Саме тому, перебуваючи на посадах 
голови Закарпатської обласної ради та голови Ради Міжрегіональної Асоціації «Карпатський 
Єврорегіон» я підтримав діяльність Асоціації органів місцевого самоврядування «Євроре-
гіон Карпати–Україна» та визнання цієї організації Постійним Національним Представни-
цтвом України в «Карпатському Єврорегіоні». 

З моєї ініціативи, як  члена  української делегації в КМРВ РЄ  та за  підтримки Ради «Кар-
патського Єврорегіону»  Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи було при-
йнято  Резолюцію 315 (2010) та Рекомендацію 296 (2010) «Сталий розвиток гірських регіонів 
і досвід Карпатських гір». 

Ці рішення містять базові принципи загальноєвропейської політики щодо гірських регіонів і ма-
ють доленосне значення для Українських Карпат. Адже в них визначено весь комплекс проблем сталого розвит-
ку Карпат, а також реальні шляхи їх вирішення,  напрями діяльності інституцій, які працюють задля розвитку 
цього  європейського регіону.

Підхід, що передбачає реалізацію завдань з метою забезпечення сталого розвитку Карпатського регіону, під-
тримано і в Україні. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 р. № 896-р визначено завдання 
щодо підготовки проекту Державної програми сталого розвитку Українських Карпат. І Асоціація ОМС «Євро-
регіон Карпати–Україна»  активно долучається до  її підготовки та  реалізації проектів щодо сталого розвитку 
гірських територій нашої країни. 

Бажаю Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати–Україна» і в наступні роки успіш-
но продовжувати спільну справу задля забезпечення сталого, збалансованого розвитку Карпат, підвищення їх 
економічної конкурентоспроможності та підняття рівня життя місцевого населення. 

Михайло Кічковський,
голова ради МА «Карпатський Єврорегіон» (2008–2011)
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Карпати єднають

Всі ми, жителі Карпат, є різними. Різними за своїми мовам, віросповіданнями, 
фізичними, інтелектуальними та емоційними даними. Проте всіх нас об’єднують одина-
кові проблеми, від вирішення яких залежить якість життя наших близьких. Саме тому ви-
роблення комплексного підходу до вирішення цих проблем, які зачіпають десяту частину 

території України і більш ніж 6 мільйонів її мешканців – основне завдання нашої Асоціації.
Ми працюємо в умовах відсутності спеціалізованих фондів, законодавства і структур для 

регіону Карпат як в Україні, так і в Європейському Союзі. Тому основний акцент ми робимо на роз-
будову партнерських мереж та тісне співробітництво органів влади всіх рівнів з інституціями гро-
мадянського суспільства задля досягнення максимального ефекту від наявних заходів та ресурсів. 

Карпатському Єврорегіону потрібні результати. Для їх досягнення нами визначено чотири основ-
ні напрямки діяльності Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Украї-
на»: підтримка ініціатив місцевих громад української частини Карпатського Єврорегіону; створення 
мереж дво- та багатосторонньої транскордонної і міжрегіональної співпраці; напрацювання проце-
дур такої співпраці, а також взаємодія з центральними органами виконавчої і законодавчої влади 
України і Європейського Союзу для прийняття документів, спрямованих на розвиток Карпатського 
Єврорегіону.

У цьому випуску нашого звіту ми ознайомимо Вас із кроками та реальним проектами, які 
здійснювала наша інституція для виконання своєї місії та для утвердження позиції спільного підхо-
ду всіх обласних, центральних та міжнародних структур щодо вирішення проблем нашої рідної еко- 
системи – Карпат.

володимир горбовий
голова правління Асоціації органів місцевого самоврядування

 «Єврорегіон Карпати–Україна»
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Асоціація «Єврорегіон Карпати–Україна» – 

твій партнер у Карпатах 

Територія Східних Карпат є одним з тих географічних регіонів Європи, який 
поєднує у собі дві видавалося б суперечливі характеристики. З одного боку, ця терито-
рія є унікальною з точки зору природи та культури, з іншого – залишаючись надалі од-
ним з найбільш периферійних регіонів Європи, є територією підприємливих людей та 

великих можливостей. Величезну роль у привабливості цього регіону відіграє сусідство 
карпатських держав – членів ЄС.
Шукаючи найкращі вирішення, Асоціація органів місцевого самоврядування «Євроре-

гіон Карпати – Україна» вже 7 років творить політику розвитку Карпат на підставі міжнародного 
партнерства публічних, приватних та позаурядових суб’єктів. Ми творимо систему співпраці, що 
базується на професійних організаційних структурах та процедурах. 

Пропонуємо нашу відкритість та професіоналізм завдяки потенціалу наших контактів та силі 
наших партнерських інституцій! Маємо амбіції, аби Карпатський Єврорегіон був простором співп-
раці, відкритим для інвесторів, підприємців, а також винятковим місцем відпочинку для туристів 
з усього світу.

Запрошуємо до співпраці в Карпатах – ми є Вашим найкращим партнером у цій частині Європи!
галина Литвин,

виконавчий директор АоМС «Єврорегіон Карпати – Україна»
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Перші єврорегіони було засновано у Західній 
Європі з метою зміцнення довіри і порозуміння 
між народами після ІІ світової війни. Угоду про 
створення Міжрегіональної Асоціації «Карпат-
ський Єврорегіон» було підписано міністрами 
закордонних справ України, Угорщини, Польщі 
та Словаччини 14 лютого 1993 року в м. Дебре-
цен (Угорщина). Керівним органом Карпатсько-
го Єврорегіону є Рада, до складу якої входять 
представники 5 національних делегацій (по 10 
осіб від країни) 19 адміністративних регіонів 
Карпатського Єврорегіону. 

У Карпатському Єврорегіоні проживає 16 
мільйонів осіб, переважна більшість з них –це 
мешканці малих містечок і сіл. Це периферійні 
громади, інфраструктура яких розвинена сла-
бо, вкрай ізольовані від центрів економічного 
і культурного розвитку. Цю ізоляцію підсилює 
кордон з Європейським Союзом, який фактич-
но розділяє Карпатський Єврорегіон на дві ча-
стини. Саме тому в регіоні утворилася велика 
кількість соціально вразливих груп і не дивля-

п’ять країн – одна екосистема

рейтинг регіонів Карпатського Єврорегіону відносно 
таксонометричного індексу розвитку
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чись на те, що природний приріст населення є 
одним з найвищих в Європі, кількість населення 
на території Карпатського Єврорегіону постій-
но скорочується, головним чином на рахунок 
еміграції (в тому числі нелегальної) та міграцій 
до міст.

За 20 років існування Міжрегіональна Асо-
ціація «Карпатський Єврорегіон» не зламала 
організаційних та правових бар’єрів і не стала 
юридичною особою відповідно до міжнародно-
го права.

Територіальна співпраця країн у межах Кар-
патського Єврорегіону на сьогодні, як правило, 
реалізується у двосторонньому форматі на рівні 
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«точкових проектів», а також у рамках конкретизованих цільових програм у транскордонній, еко-
логічній, гуманітарній, культурній сферах. Такий підхід має окремі позитивні результати: залучен-
ня України до дії Карпатської конвенції та Рекомендації 296 «Сталий розвиток гірських регіонів та 
досвід Карпатських гір» Конгресу місцевих та регіональних влад Європи. Поряд з цим, потенціал 
єдиного Карпатського простору як підґрунтя формування збалансованого регіонального розвитку 
та впровадження стратегії євроінтеграції України залишається не задіяним повною мірою.

Мови: укра-
їнська, румун-
ська, угорська, 
польська, сло-
вацька, ром-
ська, російська, 
німецька

В і р о с п о -
відання: пра-
в о с л а в н і , 
католики, гре-
ко - к ат ол и к и , 
кальвіністи, іу-
деї, протестан-
ти та інші.
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Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати–Україна» створена у 2007 
році як перша в Україні об’єднувальна самоврядна ініціатива, що будувалася «знизу».

Членами Асоціації є 64 органи місцевого самоврядування та їх об’єднання Закарпатської, 
івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей: 2 обласні ради (Львівська та Івано-Фран-
ківська), 22 районні ради, 5 міських рад, 2 селищні ради та 30 сільських рад, а також 3 об’єднання: 
Асоціація гірських районів Львівщини «Бойківські Бескиди», Асоціація органів місцевого самовря-
дування регіону Гуцульщини та Асоціація місцевих рад «Ради Львівщини». Усі рішення про вступ 
до асоціації приймалися сесіями відповідних рад. Закарпатська та Чернівецька обласні ради на своїх 
сесіях вирішили працювати з «Єврорегіоном Карпати–Україна» на договірній основі. 

У листопаді 2008 року Асоціація визнана Національним Представництвом України в Карпатсько-
му Єврорегіоні.

Місія АоМС «Єврорегіон Карпати–Україна» – сприяння здійсненню транскордонної співпраці 
регіональними та місцевими органами самоврядування, а також органами виконавчої влади адмі-
ністративно-територіальних одиниць, що входять до складу української частини  Карпатського Єв-
рорегіону. 

Мета діяльності – збудувати тривкий міцний «хребет» для транскордонних дій в межах Карпат-
ського Єврорегіону. 

Асоціація органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати–Україна» – 

інноваційна платформа співпраці
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роль АоМС «Єврорегіон Карпати–Україна»

фасилітатор – сприяє комунікації між 
органами місцевого самоврядування, 
місцевими та центральними органами 
виконавчої влади та громадами

інноватор – утверджує нові 
підходи у розвитку громад і 
регіонів

провайдер – надає підтримку 
органами місцевого самовря-
дування та неурядовим органі-
заціям в реалізації їх завдань

грантодавець – надає технічну 
підтримку місцевим та регіо-
нальним ініціативам з метою 
підвищення конкурентоспро-
можності регіонів

медіатор – працює за принципа-
ми незалежності та неупере-
дженості у прийнятті рішень;

методолог – напрацьовує ме-
режеві зв’язки та процедури 
взаємодії між органами місце-
вого самоврядування.

координатор – розбудовує 
партнерські стосунки між 
органами місцевого са-
моврядування та іншими 
зацікавленими сторонами;

Асоціація займається різноманітною діяльністю, переду-
сім на користь своїх членів. Ця діяльність ставить метою 
розвиток карпатських громад і підвищення професійно-
го рівня працівників органів місцевого самоврядування 
і виконавчої влади задля досягнення конкретних суспіль-
но-культурних та економічних ефектів. Тому АОМС «Єв-
рорегіон Карпати – Україна» позиціонує себе як:
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З перших днів своєї роботи Асоціація, відповідно до задекларованої мети, фокусувалася на чо-
тирьох напрямках: розбудові партнерських мереж; підвищенні кваліфікації представників органів 
місцевого самоврядування, виконавчої влади та неурядових організацій; проведенні промоційних 
заходів та сприянні залученню грантових коштів.

1. розбудова партнерських мереж

АоМС «Єврорегіон Карпати–Україна» – 
товариство, що розвивається

Жовтень 2007 року, 
м. Жешів, Польща

підписання Угоди про 
співпрацю з товариством 

«Єврорегіон 
Карпатський польща»

Березень 2008 року, 
м. Добромиль, Україна

конференція 
«Карпатський горизонт – 2013»

29 липня 2008 року, 
м. Ужгород, Україна

створення Української 
національної ради 

Карпатського Єврорегіону

10 березня 2010 року. 
м. Київ, Україна

співзасновництво Асамблеї 
українських прикордонних 

регіонів та єврорегіонів

Листопад 2008 року, 
м. Ужгород, Україна

визнання АоМС ЄКУ 
національним представництвом 

України в Карпатськом
у Єврорегіоні

29 вересня 2009 року, 
м. Київ, Україна

участь в установчому засідання 
Координаційно-дорадчої ради з 

питань тКС та розвитку єврорегі-
онів при Мінрегіонбудів України

12 січня 2009 року, 
м. Сувалки, Польща

створення Східного 
консорціуму та підписання 

угоди про співпрацю

20 лютого 2009 року, 
м. Арламув, Польща

підписання міжнародної 
угоди щодо створення 

«Карпатського Консорціуму»

Східний консорціум

Карпатський Консорціум

Українська національнв рада 
Карпатського Єврорегіону
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2. підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування, 
виконавчої влади та неурядових організацій 

АОМС «Єврорегіон Карпати–Україна» за час своєї діяльності провела відбір та навчання, 
тренінги, семінари для близько 380 зацікавлених осіб – предстаників органів місцевого само-
врядування та виконавчої влади, неурядових організацій, що відповідають за транскордонну 
співпрацю, у таких галузях як розиток громад, проектний менеджмент, транскордонне співро-
бітництво, туризм, підтримка підприємництва, охорона довкілля, доступність території, аль-
тернативна енергетика тощо. 

Старий Самбір. Обговорення проектів рішень з головами місцевих рад

Арламов (Польща). Спільне засідання сесій Старосамбірської районної ради 
та ради Бєщадського повіту за участю депутатів Самбірської районної ради
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3. проведення промоційних заходів

3.1. 2009, 2010 рік – Фестиваль регі-
ональної культури «Карпатія» за 
участю представників України, 
Польщі та Словаччини. 

3.2. 26 вересня 2009 року – участь пред-
ставників органів місцевого само-
врядування української частини 
Карпатського Єврорегіону у само-
врядному футбольному турнірі за 
участю команд України, Польщі, 
Словаччини та Угорщинив м. Же-
шів (Республіка Польща). 

3.3. 8–9 квітня 2010 року, м. Щецін (Рес- 
публіка Польща) – участь у І Між-
народному Самоврядному Форумі.

3.4. 7–9 вересня 2010 року, м. Крини-
ця (Республіка Польща) – участь у 
Економічному Форумі.

3.5. 7–8 жовтня 2010 року, м. Труска-
вець – організація Форуму регіонів  
«Регіональний вимір євроінтегра- 
ційних процесів» у рамках Х Еко-
номічного Форуму «Транскордон-
не співробітництво: погляд у май-
бутнє». 

3.6. 2011, 2012 роки, смт. Нижанковичі –  
м. Перемишль – співорганізація 
Форуму транскордонного співро-
бітництва у рамках Європейських 
Днів Добросусідства «Кордон 480».

Лаврів. «Карпатія-2009». Бойківські трембітари

Лаврів. «Карпатія-2010». Фольк-гурт «Моцні бойки»

Щецін (Польща). Перший Міжнародний форум самоврядування
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Основною довгостроковою метою діяльності Асоціації є сприяння розробці та реалізації окремої 
операційної програми ЄС для регіону Карпат у фінансовій перспективі 2014–2020 років. 

Пропонується прийняття двох перспектив для визначення цілей концепції «Карпатський Гори-
зонт 2020». Перша з них – довготермінова, пов’язана із стратегічним виміром концепції. У її ракурсі 
результатом діяльності буде соціально-економічний розвиток Карпатського Єврорегіону, а найваж-

ливішим продуктом – спе- 
ціальна операційна програ-
ма «Програма Карпатський 
Простір». Функціональною  
складовою цієї цілі є досяг- 
нення Карпатським Євроре-
гіоном як інституцією мож- 
ливості автономного управ-
ління програмою (Карпат- 
ський Єврорегіон як Інсти-
туція управління «Програ-
мою Карпатський Простір»).  
Крім підготовки спеціальної 
операційної програми «Кар-
патський Простір» функ-

цією реалізації концепції «Карпатський Горизонт 2020» є координація і узгодження з точки зору 
програмування положень інших операційних програм,  що реалізуватимуться на території Карпат-
ського Єврорегіону у рамках майбутніх політик ЄС. 

У середньостроковій перспективі цілями, виконання яких забезпечуватиме реалізацію головної 
цілі, є, по-перше, створення в рамках Карпатського Єврорегіону професійної структури співпраці, що 
базуватиметься на національних об’єднаннях органів місцевого самоврядування, по-друге, забезпе-
чення для цієї структури таких інституційних та процедурних розв’язань, які гарантуватимуть реаль-
ну координацію діяльності і забезпечать здатність організацій до управління важливими завданнями 
від імені ЄС. Черговою 
визначальною серед-
ньо-строковою ціллю 
є підготовка спільної 
Стратегії розвитку 
Карпатського Євроре-
гіону, яка визначить 
стратегічні напрямки 
розвитку Єврорегіону, 
пріоритети та заходи, а 
перш за все, слугувати-
ме підставою для син-
хронізації підготовки 
національних та регі-
ональних програм, і в 
першу чергу, «Програ-
ми Карпатський Про-
стір».

Майбутнє Карпатського Єврорегіону 
«Карпатський горизонт 2020»

Страсбург (Франція). Обговорення концепції 
«Карпатський Горизонт» в Європарламенті
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З метою реалізації статутних завдань та на виконання рішень засновників Асоціація розробила 
понад 25 проектів задля сприяння співпраці між органами місцевого самоврядування української 
частини Карпатського Єврорегіону та розвитку карпатських громад. Організацією упродовж 2010 – 
2012 років було реалізовано такі проекти:
1. проект «професійна адміністрація і дієва установа – навчальні семінари та зустрічі для пред-

ставників українського самоврядування» – за фінансового сприяння Міністерства закордон-
них справ РП на 2009 р.

2. проект «енергія Карпат» – за фінансового сприяння Фонду Східна Європа, Фонду Євразія, 
Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID), компанії «Теленор» та Посольства Фінлян-
дії в Україні, а також Львівської обласної ради, Старосамбірської та Сколівської районних рад 
Львівської області.

3. проект «Карпатський горизонт 2013 – обговорення перспектив операційної програми ЄС для 
регіону Карпат» – за фінансового сприяння  Європейської програми Міжнародного Фонду «Від-
рождення».

4. проект корпоративної соціальної відповідальності компанії UPS в Україні – за фінансового 
сприяння Фундації РАUCI. 

5. проект «Школа місцевого розвитку для членів громадських рад Карпатського Єврорегіону» – 
за фінансового сприяння Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. 

6. проект «велоКарпатія: новий погляд на розвиток туристичного потенціалу гірських районів 
Львівщини» – за фінансової підтримки Фонду сприяння місцевому самоврядуванню. 

розробка та впровадження проектів співпраці 
в Українських Карпатах у 2010–2012 роках
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АОМС «Єврорегіон Карпати–Україна» входить до території реалізації двох програм Європей-
ського Інструменту Сусідства та Партнерства: Програми Центральна Європа та Програми тран-
скордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна. 

АОМС «Єврорегіон Карпати–Україна» є спостерігачем у Спільному Моніторинговому Комітеті 
Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна. Це дає їй можливість пред-
ставляти інтереси Карпатського Єврорегіону у Програмі, а також отримувати та в міру повноважень 
розповсюджувати актуальну інформацію про хід реалізації Програми.

1 березня 2010 року закінчився перший конкурсний набір проектів до програми. АОМС «Єв-
рорегіон Карпати–Україна» брала участь у розробці восьми проектів:

1. Створення передумов функціонування 
українсько-польського транскордон-
ного туристичного кластеру (Львів-
ська область України та Підкарпатське 
воєводство Республіки Польща);

2. Карпатська марка – створення системи 
промоції Карпат на базі їх культурної 
та природної спадщини (Львівська, 
Закарпатська та Івано-Франківська 
області України, Підкарпатське воє-
водства Республіки Польща);

3. Спільні українсько-польські шляхи в 
Карпатах як рушій розвитку культурно-
го та екологічного туризму у прикордон-
ні (Львівська область України та Підкар-
патське воєводство Республіки Польща);

4. Покращення доступності до Старосамбірського району та Бєщадського повіту шляхом зінтегро-
ваної діяльності щодо розвитку транспортної інфраструктури (Старосамбірський район Львів-
ської області, Бєщадський повіт Підкарпатського воєводства);

5. Виконання проектно-кошторисної документації на установки з виробництва біогазу – Етап 1 
(Львівська область та Любельське воєводство);

6. Єврорегіональна система співпраці (Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області Украї-
ни, Підкарпатське воєводства Республіки Польща);

розробка та впровадження проектів транскордонного 
співробітництва у 2010–2012 роках

Самбір. Вибір тем для написання спільних проектів голо-
вами районних рад та старостами повітів прикордоння

Перемишль (Польща) – Саліна (Україна). Марш пам’яті
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7. Партнерство для біосфери (Гір-

ські райони Львівської та Закар-
патської областей України і Під-
карпатського воєводства);

8. «ICTGovernment» – інформацій-
но-комунікаційна платформа 
для забезпечення успішного 
розвитку прикордонних регіо-
нів шляхом постійного обміну 
досвідом та інформацією, а та-
кож формування стійкого парт-
нерства на рівні органів влади,  
громадських організацій та біз-
несу (Українська територія ре-
алізації Програми, Любельське 
воєводство).

30 вересня 2011 року закінчився другий конкурсний набір проектів до програми. АОМС  
«Єврорегіон Карпати–Україна» розробила такі проекти: 
9. Транскордонне партнерство задля охорони архітектурної спадщини та покращення краєвиду 

Східних Карпат (Львівська область та Підкарпатське  воєводство);
10. Карпатська марка – створення системи промоції Карпат на базі їх культурної та природної спад-

щини (Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області України, Підкарпатське воєвод-
ство Республіки Польща);

11. Створення передумов функціонування українсько-польського транскордонного туристичного 
кластеру (Львівська область та Підкарпатське  воєводство). 

14 червня 2012 року закінчився третій конкурсний набір проектівдо програми транскордон-
ної співпраці Польща–Білорусь–Україна 2007–2013.  Спільно з польськими партнерами Асоціацією  
подано такі проекти:
12. Тематичні туристичні маршрути українсько-польської частини Карпатського Єврорегіону (Львівська, 

Закарпатська та Івано-Франківська області України, Підкарпатське воєводства Республіки Польща).  
У рамках проекту подано 16 мікропроектів, залучено загалом 36 партнерів, в тому числі 20 організацій 
з України, серед яких 14 організацій та органів місцевого самоврядування Львівської області.

13. Промоція спільної історичної та культурної спадщини Польщі та України – «Форти Перемишля»  
(Перемишльський повіт Республі-
ки Польща та Мостиський район 
України) У рамках проекту пода-
но 10 мікропроектів, залучено за-
галом 21 партнера, в тому числі 11 
організацій Львівської області.

14. Транскордонна співпраця у галузі 
рекреаційного туризму в укра-
їнсько-польському прикордонні 
(Львівська, Івано-Франківська і 
Закарпатська області, Підкарпат-
ське воєводство). У рамках про-
екту подано 12 мікропроектів, 
залучено загалом 25 партнерів, в 
тому числі 12 організацій з Укра-
їни, серед яких 10 організацій 
Львівської області.

Скелівка. Учасники українсько-угорсько-словацько-поль-
ського велопробігу «Шляхами бравого вояка Швейка»
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Асоціацією підготовлено 20 проектів рішень з питань транскордонного співробітництва, які були 
прийняті 15 сесіями обласних та районних рад. Рішення стосуються насамперед розбудови мережі 
пунктів пропуску через державний кордон, малого прикордонного руху, реалізації Програми тран-
скордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна, а також стратегічної ініціативи Асоціації 
«Карпатський Горизонт 2020» щодо розробки та реалізації ЄС окремої операційної програми для 
регіону Карпат у фінансовій перспективі 2014–2020 років.

Асоціацією було організовано 6 спільних 
засідань сесій/комісій органів місцевого само-
врядування України та Польщі (йдеться про 
спільні сесії Старосамбірської районної ради з 
радами Бєщадського та Перемишльського по-
вітів (Республіка Польща)), а також 2 засідан-
ня комісії з питань транскордонної співпраці 
Львівської обласної ради та Сеймику Підкар-
патського воєводства.

У рамках Всеукраїнського конкурсу проектів 
та програм місцевого самоврядування Асоціаці-

єю було проведено 9 робочих нарад з головами районних рад з приводу підготовки проектів у рамках 
Конкурсу проектів місцевого самоврядування Фонду сприяння місцевому самоврядуванню. У рам-
ках підготовки проектів до цього конкурсу організацією підготовлено 2 проекти рішень Львівської 

обласної ради та 11 проектів 
рішень районних рад з питань 
транскордонного співробітни-
цтва та реалізації проектів для 
прийняття відповідними сесія-
ми рад. Два проекти, розроблені 
Асоціацією, а саме «Створен-
ня Мшанецького стаціонарно-
го відділення з паліативною та 
хоспісної опікою для постійного 
або тимчасового мешкання оди-
ноких непрацездатних грома-
дян, інвалідів гірської території 
Старосамбірського районного 

взаємодія з органами місцевого самоврядування 
у 2010–2012 роках

Львів. Інтернет-міст Львів–Харків

Устріки Долішні (Польща). Спільне засідання сесій Старосамбір-
ської і Турківської районних рад та ради Бєщадського повіту

Хирів. Депутати Пустомитівського, Старосамбірського районів, Бєщадського, Перемиського, 
Саноцького повітів та міста Хирова під час IV транскордонних самоврядних ігор
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територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» для Старосамбірської 
районнної ради та «ВелоКарпатія: новий погляд на 
розвиток туристичного потенціалу гірських районів 

Львівщини» для Львівьскої обласної ради стали переможцями конкурсу.
Асоціація сприяла підготовці проектних пропозицій для членських органів місцевого самовря-

дування у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна 2007-
2013 ЄІСП, а саме сприяння надано Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській обласним радам, 
Долинській, Перечинській, Стар осамбірській, Сокальській, Жидачівській, Миколаївській, Золочів-
ській районним радам, Старосамбірській міській раді.

11 червня 2011 року Асоціація провела зустріч із 10 головами районних рад Львівської області, під 
час якої оголосила про запрошення для неурядових організацій та місцевих органів влади до участі у 
спільному Парасольковому проекті, що буде подано на розгляд  в рамках наступного раунду Програ-
ми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна 2007–2013. Учасникам було роздано 
бланк заявки, яку слід заповнити для її узагальнення Асоціацією. Надійшло 11 концептуальних заявок 
мікропроектів у галузі туризму. Таким чином, Асоціація здійснила перші кроки щодо участі у конкур-
сному наборі парасолькових проектів Програми. 

У рамках підготовки парасолькових проектів у рамках третього конкурсного набору проектів до 
Програми транскордонної співпраці Польща–Білорусь–Україна 2007–2013 Асоціацією було прове-
дено 13 робочих нарад, як в Україні, так і на території Республіки Польща, з представниками органів 
місцевого самоврядування та громадських організацій Карпатського Єврорегіону з приводу під-
готовки проектів у рамках ІІІ 
конкурсу проектів Програми 
транскордонного співробітни-
цтва Польща–Білорусь–Украї-
на 2007–2013. 

З жовтня 2012 року Асоціа-
ція відповідає за забезпечення 
реалізації Угоди про співробіт-
ництво між Харківською об-
ласною Радою та Львівською 
обласною радою, підписаної 
10 жовтня 2012 року у частині 
транскордонного та міжрегіо-
нального співробітництва. Старий Самбір. Підготовка проектів рішень сесій

Самбір. Робоча зустріч голів районних рад та 
старостів повітів прикордоння
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АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» готує пропозиції місцевим та центральним органам вико-
навчої влади і парламенту України щодо покращення умов здійснення транскордонної співпраці.

Так, за ініціативи Асоціації 4 листопада 2009 року відбулися слухання комітету з питань євро-
пейської інтеграції верховної ради України щодо розвитку транскордонного співробітництва та 
єврорегіонів, заключні рекомендації яких були напрацьовані «Єврорегіоном Карпати–Україна». 

Окрім того, голова комітету Верховної Ради з питань Євроінтеграції, співголова Парламентської 
Асамблеї ЄВРОНЕСТ Борис Тарасюк взяв участь в організованому Асоціацією форумі транскор-
донної співпраці, який відбувся 04.09.2011 р. в м. Перемишлі (Польща), де був модератором однієї з 
панелей форуму та виступив з доповіддю. Логічним продовженням цієї співпраці був виступ голови 
комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції про концепцію Карпатський Горизонт на саміті 
східного партнерства у Варшаві та на економічному форумі в м. Криниця (Польща).

Представник Асоціації є також членом українсько-польської Міжурядової Координаційної 
ради з питань міжрегіонального співробітництва. АОМС «Єврорегіон Карпати–Україна» здійс-
нено підготовку аналітичних та презентаційних матеріалів щодо забезпечення транскордонного 
співробітництва, розбудови мережі пунктів пропуску та розробки і реалізації окремої операційної 
програми для регіону Карпат у фінансовій перспективі 2014–2020 років до засідань Ради та комісій, 
що входять до її складу. 

Представники Асоціації брали участь у підготовці проектів рішень та виступали з доповідями 
на засіданнях комісій з транскордонного співробітництва (Кельнарова, Львів, Красічин), з питань 
пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури (Ягодин), з питань просторового планування 
(Наленчу) та засіданнях МКРМС в Луцьку, Арламові, Львові та Варшаві.

Пропозиції Асоціації щодо підвищення діяльності Карпатського Єврорегіону враховано у роз-
порядженні Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 року № 896-р «про затвердження 
плану заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції».

Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати–Україна» є членом Координа-
ційно-дорадчої ради з питань транскордонного співробітництва та розвитку єврорегіонів при 

взаємодія з центральними органами законодавчої 
та виконавчої влади у 2010–2012 роках

Київ. Мінрегіонбуд. Створення Асамблеї українських прикордонних регіонів та єврорегіонів
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                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
                  від 21 вересня 2011 р. N 896-р 
                               Київ 

                  Про затвердження плану заходів 
                щодо стимулювання міжрегіональної 
               співпраці, кооперації та інтеграції 
 

     1. Затвердити  план заходів щодо стимулювання 

міжрегіональної 

співпраці,  кооперації та інтеграції (далі  -  план  заходів), 

що 

додається. 

     2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої 

влади, 

Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, Київській 

та 

Севастопольській міським держадміністраціям: 

     забезпечити своєчасне виконання плану заходів; 

     здійснити витрати,  пов'язані  з виконанням плану заходів, 

у 

межах видатків,  передбачених у державному та місцевих бюджетах 

на 

відповідний рік, а також за рахунок інших джерел; 

     подавати кожного півріччя до п'ятого числа місяця,  що 

настає 

за звітним періодом, Міністерству економічного розвитку і 

торгівлі 

інформацію  про стан виконання плану заходів для її узагальнення 

і 

подання кожного півріччя до 25 числа зазначеного місяця 

Кабінетові 

Міністрів України. 

 

     Прем'єр-міністр України                            М.АЗАРОВ 

Міністерстві регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України. 

При Раді був утворений інститут Уповноваже-
них з питаньтранскордонного співробітництва та 
розвитку єврорегіонів. Міністерство затвердило 
трьох уповноважених, серед яких – і голова Прав-
ління АОМС «Єврорегіон Карпати–Україна». 

Наступним кроком стало утворення Асамблеї 
українських прикордонних регіонів та єврорегіо-
нів, що відбулося 10 березня 2010 року. Засновни-
ком Асамблеї виступає і АОМС «Єврорегіон Карпа-
ти–Україна».

Досвід нашої організації, створеної у вигляді 
Асоціації органів місцевого самоврядування, був 
використаний при юридичному оформленні Єв-
рорегіону «Слобожанщина», що діє на українсько- 
російському кордоні. 

Державний 
кордон Украї-
ни. Знак «480», 
символічне 
перерізання 
колючого дроту 
депутатами 
Верховної РАди 
України, Львів-
ської обласної 
ради, сейму Рес-
публіки Польща 
та сейміку Під-
карпатського 
воєводства

Бірча. Депутати Верховної 
Ради України та сейму Респу-
бліки Польща під час заходу в 

рамках проекту АОМС ЄКУ 
«Проект корпотативної 

соціальної відповідальності 
компанії UPS в Україні»
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До внутрішніх фінансових ресурсів належать тільки членські внески органів міс-
цевого самоврядування. У 2011 році розмір надходжень з членських внесків стано-
вив 57000 грн. (казначейська заборгованість по членських внесках за 2011 рік скла-
дає 47000 грн.) Членські внески оплатили Львівська обласна рада, Старосамбірська 
та Пустомитівська районні ради. 

Однак, загальний бюджет Асоціації додатково складають також кошти, які спла-
чуються на підставі угод про представництво у Карпатському Єврорегіоні, на реалі-
зацію окремих делегованих завдань у галузі транскордонної співпраці та проектів. 
Таким чином, загальний бюджет Асоціації у 2011 році становив 555879,63 грн. Для 
порівняння, бюджет організації у 2008 році становив 20000 грн., у 2009 – 326000 грн., 
а у 2010 – вже 655251,37 грн. Структуру надходжень до бюджету Асоціації у 2011 році 
можна схематично зобразити таким чином (табл. 2)

Структура надходжень до бюджету Асоціації у 2011 році

Стаття надходжень Розмір, 
тис. грн.

Залишок коштів станом на 1 січня 2011 р. 86,8
Членські внески 57,0
Кошти на реалізацію окремих делегованих завдань у галузі транскор-
донної співпраці 144,9

Кошти на реалізацію проектів 354,0
вСЬого 642,7

Фінансовий звіт АоМС 
«Єврорегіон Карпати–Україна» за 2011 рік

Залишок коштів станом на 1 січня 2011 р.
Членські внески
Кошти на реалізацію окремих делегованих 

завдань у галузі транскордонної співпраці
Кошти на реалізацію проектів

Загальний бюджет
Членські внески
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Адміністративні видатки
Видатки, пов’язані із статутною діяльністю 

Асоціації
Реалізація проектів

Загальні видатки Асоціації у 2011 році становили 634855,04 грн. (для порівняння, 
у 2008 році – 20000 грн., у 2009 році – 217698 грн, у 2010 році – 671952, 37 грн.) У та-
блиці 3 проілюстровано статті структуру видатів Асоціації у 2011 році. 

Структура видатків Асоціації у 2011 році

Стаття видатків Розмір, 
тис. грн.

Адміністративні видатки 184,3
Заробітна платня 110,0
Нарахування на заробітну платню 41,7
Відрядження 19,0
Канцтовари 1,5
Оплата послуг зв’язку та Інтернету 3,9
Банківські послуги 2,5
Закупівля та обслуговування комп’ютерної техніки та офісного об-
ладнання 5,7

видатки, пов’язані із статутною діяльністю Асоціації 246,7
Проведення засідання Української Національної Ради Карпатського 
Єврорегіону 2,8

Прийом та харчування іноземних делегацій в рамках спільної підго-
товки проектів 7,7

Співорганізація засідання українсько-польської Міжурядової ко-
ординаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва, що 
проходило 2 березня 2011 року у м. Львів

35,3

Співорганізація Днів Європи у травні 2011 року 44,2
Співорганізація Європейських Днів Добросусідства «Кордон 480» 3–4 
вересня 2011 року 156,7

реалізація проектів 203,8
Реалізація Проекту корпоративної соціальної відповідальності ком-
панії UPS в Україні 169,0

Реалізація проекту «Школа місцевого розвитку для членів громад-
ських рад Карпатського Єврорегіону»  34,8

вСЬого 634,8
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До внутрішніх фінансових ресурсів належать тільки членські внески органів міс-
цевого самоврядування. У 2012 році розмір надходжень з членських внесків за 2012 
рік становив 130500 грн., також було сплачено казначейську заборгованість по член-
ських внесках за 2011 рік у розмірі 40000 грн. Членські внески оплатили Львівська 
обласна рада, Дрогобицька та Сколівська районні ради. 

Однак, загальний бюджет Асоціації додатково складають також кошти, які спла-
чуються на підставі угод про представництво у Карпатському Єврорегіоні, на реалі-
зацію окремих делегованих завдань у галузі транскордонної співпраці та проектів. 
Таким чином, загальний бюджет Асоціації у 2012 році становив 574000,0 грн. Для 
порівняння, бюджет організації у 2008 році становив 20000 грн., у 2009 – 326000 грн., 
у 2010 – вже 655251,37 грн., у 2011 – 555879,63 грн. Структуру надходжень до бюдже-
ту Асоціації у 2012 році можна схематично зобразити таким чином:

Структура надходжень до бюджету Асоціації у 2012 році

Стаття надходжень Розмір, 
тис. грн.

Членські внески 130,5
Оплата казначейської заборгованості за 2011 рік по членських внесках 40,0
Кошти на реалізацію окремих делегованих завдань у галузі транскор-
донної співпраці 104,0

Кошти на реалізацію проектів 299,5
вСЬого 574,0

видатки АоМС ЄКУ 
за 2009-2012 роки

Фінансовий звіт АоМС «Єврорегіон 
Карпати–Україна» за 2012 рік

Залишок коштів станом на 1 січня 2011 р.
Членські внески
Кошти на реалізацію окремих делегованих 

завдань у галузі транскордонної співпраці
Кошти на реалізацію проектів
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Загальні видатки Асоціації у 2012 році становили 507,5 тис. грн. (для порівняння, 

у 2008 році – 20тис. грн., у 2009 році – 217,7 тис. грн, у 2010 році – 671,9 тис.грн., у 
2011 році – 634,8 тис. грн.).

Структура видатків Асоціації у 2012 році

Стаття видатків Розмір, 
тис. грн.

Адміністративні видатки 221,15
Заробітна платня, нарахування на заробітну платню (в тому числі в рам-
ках реалізованих проектів) 206, 95

Відрядження 5,3
Канцтовари 0,9
Оплата послуг зв’язку та Інтернету 4,2
Банківські послуги 1,8
Обслуговування комп’ютерної техніки та офісного обладнання 1,6
Обслуговування Інтернет-сайту 0,4

видатки, пов’язані із статутною діяльністю Асоціації 95,3
Співорганізація засідань українсько-польської Міжурядової координаці-
йної ради з питань міжрегіонального співробітництва та комісій в її рам-
ках, що проходило 2 березня 2011 року у м. Львів

47,6

Співорганізація Форуму транскордонної співпраці в рамках Європей-
ських Днів Добросусідства «Кордон 480» 07.09.2012 35,4

Підготовка проектів у рамках Програми транскордонного співробітни-
цтва Польща – Білорусь – Україна 2007 – 2013 12,3

реалізація проектів 269,7
Реалізація Проекту корпоративної соціальної відповідальності компанії 
UPS в Україні 186,4

Реалізація проекту «Школа місцевого розвитку для членів громадських 
рад Карпатського Єврорегіону» 83,3

вСЬого 586,15

Адміністративні видатки
Видатки, пов’язані із статутною діяльністю 

Асоціації
Реалізація проектів
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проект «енергія Карпат»

термін реалізації: січень 2010 – листопад 2010
Донори проекту: 

ã  Фонд Східна Європа,
ã  Фонд Євразія,
ã  Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID), 
ã  Компанія «Теленор» 
ã  Посольство Фінляндії в Україні,
ã  Львівська  обласна рада,
ã  Старосамбірська районна рада,
ã  Сколівська районна рада.

партнери проекту:
ã  Львівська обласна рада,
ã  Львівська обласна державна адміністрація,
ã  Великоберезнянська районна рада,
ã  Великоберезнянська районна державна адміністрація,
ã  Долинська районна рада,
ã  Дрогобицька районна рада,
ã  Дрогобицька районна державна адміністрація,
ã  Сколівська районна рада,
ã  Сколівська районна державна адміністрація,
ã  Старосамбірська районна рада,
ã  Старосамбірська районна державна адміністрація,
ã  Прикарпатська асоціація розвитку краю,
ã  ДОРад Асоціація гірських районів Львівщини «Бойківські Бескиди».

Місце реалізації: м. Львів, Дрогобицький, Сколівський, Старосамбірський райони Львівської облас-
ті, Долинський район Івано-Франківської області, Великоберезнянський район Закарпатської облатсі. 

Мета проекту: підвищення якості публічних послуг, що надаються у галузі енергозбереження в 
українській частині Карпатського Єврорегіону, шляхом проведення аналізу наявних енергетичних 
ресурсів у гірських районах Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття, а також охорона довкіл-
ля через використання власних енергоносіїв.

Загальні результати проекту: 
ã проведене дослідження наявних енергетичних ресурсів у гірських районах Львівської, Іва-

но-Франківської та Закарпатської областей, яке завершилися пятьма звітами;
ã підвищено кваліфікацію представників партнерів проекту з питань використання альтернатив-

ної енергетики під час семінару та тренінгу;
ã проведено конкурс на реалізацію пілотних проектів – встановлення сонячних колекторів;
ã підтримано реалізацію двох пілотних проектів – у с. Міженець Старосамбірського району у 

будівлі стаціонарного відділення з паліативною та хоспісною опікою для постійного або тим-
часового мешкання одиноких непрацездатних громадян, інвалідів та у м. Сколе у будівлі ін-
фекційного відділення Сколівської центральної районної лікарні. В обох випадках встановлено 
сонячні колектори для забезпечення нагрівання водопровідної води;

ã розроблено проект Регіональної програми підвищення енергоефективності гірських районів 
Львівщини;

ã проведено заключну конференцію у м. Сколе, під час якої партнерам, експертам було продемон-
стровано напрацювання проекту. 

Докладніше про проекти Асоціації
У цьому розділі нашого звіту ми подаємо докладний опис реалізованих проектів у 2010 – 2012 роках, 

акцентуючи увагу результатах, розбудові партнерських стосунків та мультиплікаційному ефектові.
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проведення аудиту енергетичних ресурсів в гірських районах

Львівської, івано-Франківської та Закарпатської областей
великоберезнянський район

Пропозиції з впровадження пілотних проектів у Великоберезнянському районі:
ã вітроелектростанція в с. Розтоцька Пастиль;

ã мала ГЕС на р. Уж;
ã реконструкція системи теплопостачання школи в м. Великий Бе-

резний з застосуванням електроенергії в нічні години і акумуля-
цією тепла;

ã завод по виготовленню брикетів та пилетів з від-
ходів деревини в с. М. Березниці.

Аналіз отриманих матеріалів про споживання 
енергоносіїв, запаси місцевих енергетичних ре-
сурсів, проведені розрахунки різних видів енер-
гії, які можна отримати з місцевих ресурсів да-
ють можливість зробити наступні висновки:

Найбільшим споживачем енергоресурсів в 
гірських районах є населення. Основним ви-
дом палива, яке воно споживає є природний 
газ. Зменшення споживання природного газу 
для опалення населенням – одне із найскладні-

ших завдань.
Гірські райони успішно вико-

ристовують найбільш поширені 
у їхніх зонах вид біомаси – дрова 
для опалення, як індивідуальних 
будинків, так і інших приміщень. 
Частина локальних котелень 
працює на дровах.

Перевитрати різних видів па-
лива, в тому числі і природного 
газу мають місце з приміщеннях 
бюджетної та комунальної сфе-
ри, існуючих системах тепло-
постачання через великі втрати 
тепла з приміщень, застаріле 

обладнання, незадовільний стан 
теплових мереж. Зменшення 
споживання палива та енергії в 
усіх діючих сферах, про які ска-
зано вище – особливо важливе, 
першочергове завдання місцевої 
влади. Фінансування таких захо-
дів можливе, як за рахунок вну-
трішніх коштів, так і з викорис-
танням іноземного капіталу.

Дуже велика частка споживан-
ня природного газу на цілі опален-
ня і, тому відповідно одне із дуже 
важливих завдань – зменшення 
споживання природного газу.

Адміністративна карта Закарпатської області

Прогноз середньорічного сумарного енергоспоживання 
району на 2010–2025 роки, МВт.год.

Структура потенціалу ВДЕ району.

Структура потенціалу вДе
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проведення аудиту енергетичних ресурсів в гірських районах

Львівської, івано-Франківської та Закарпатської областей
Долинський район

Пропозиції з впровадження пілотних проектів у Долинсько-
му районі:
ã вітроелетростанція в с. Бубнище;
ã мала ГЕС на р. Свіча;
ã будівництво заводу по виготовленню брикетів і пилетів з 

відходів деревини в с. Вигода; 
ã реконструкція системи теплопостачання районної 

лікарні в с. Долина з застосуванням ВДЕ.
Реалізація завдань по зменшенню витрат палива 
на цілі теплопостачання для опалення автома-
тично веде за собою зменшення використання 
природного газу. Проте доцільно і паралельно 
здійснювати інші заходи по заміщенню природ-
ного газу, такі як: 
ã Важливим резервом у виробництві елек-

тричної енергії повинні стати міні та малі 
ГЕС на гірських річках, як правило дери-
ваційного типу. Малі ГЕС мають цілий 
ряд позитивних факторів, починаючи від 
отримання екологічно чистої електрое-
нергії по «зеленому» тарифу і закінчуючи 
покращенням пропуску повеней в річках 
шляхом підтримання русел річок в необ-
хідному стані. 

ã Будівництво промислових вітроелектро-
станцій на проммайданчиках з підвищеними 

параметрами вітру (се-
редньорічна швидкість 
вітру на висоті 100м біля  
7,0 м/сек.). Об’єкти 
ВЕС потребують най-
більших капіталовкла-
день (1,7 млн. євро за 1 
МВт встановленої по-
тужності), довготри-
валої підготовки про-
ектів. Реалізовувати 
їх можуть організації, 
підприємства та фірми, 
які мають необхідний 
капітал і можливості 
отримання фінансу-
вання з закордонних 
фінансових інституцій. 

Адміністративна карта 
Івано-Франківської області

Структура потенціалу ВДЕ району.

Структура потенціалу вДе
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проведення аудиту енергетичних ресурсів в гірських районах

Львівської, івано-Франківської та Закарпатської областей
Дрогобицький район

Пропозиції з впровадження пілотних проектів у Дро-
гобицькому районі:

ã вітроелектростанція в с. Опаки;
ã мала ГЕС в с. Довге;
ã реконструкція системи теплопостачання 
школи в с. Східниця з застосуванням ВДЕ;
ã біогазовий завод з ТЕЦ 500 кВт в с. Добро-
гостів.

Реалізація завдань по зменшенню витрат 
палива на цілі теплопостачання для опалення 
автоматично веде за собою зменшення викори-
стання природного газу. Проте доцільно і пара-
лельно здійснювати інші заходи по заміщенню 
природного газу, такі як: 

Використання електроопалення з споживан-
ням електроенергії в нічні години, установка 
твердопаливних котлів в житлових будинках, 
водогрійних котельнях, використання інших 

альтернативних джерел енергії (бі-
огаз, теплові помпи, геотермальна 
енергія, сонячна енергія).

Найбільш ефективним заходом 
використання місцевих ресурсів 
є технології отримання тепла з 
біомаси з спалюванням її у водо-
грійних твердопаливних котлах, 
а також будівництво міні-ТЕЦ на 
біомасі з комбінованим вироб-
ництвом теплової та електричної 
енергії. Реалізація вказаного на-
пряму вимагає скоординованих 
дій на місцях по установці відпо-
відних котлів з однієї сторони і 
підготовка біомаси для спалюван-
ня її в котлах з другої сторони. В 
гірських районах широкі можли-
вості по використанню відходів 
лісів при їх очистці та відходів при 
переробці деревини, а також орга-
нізація спеціального вирощуван-
ня енергетичної деревини.

Адміністративна карта Львівської області

Структура потенціалу вДе.

Структура потенціалу ВДЕ району

план впровадження вДе в районі

Прогноз заміщення енергоресурсів ВДЕ
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проведення аудиту енергетичних ресурсів в гірських районах

Львівської, івано-Франківської та Закарпатської областей
Сколівський район

Пропозиції з впровадження пілотних проектів у Сколів-
ському районі:

ã вітроелектростанція на г. Орів; 
ã мала ГЕС «Верхнє Синьовидне-3»;

ã реконструкція котельні в м. Сколе з засто-
суванням котла на біопаливі.

Рекомендується в районі реалізувати пілот-
ний проект теплопостачання об’єкта бюджетної 
чи комунальної сфери з комбінованим застосу-
ванням різних засобів альтернативної енерге-
тики, починаючи від утеплення, реконструкції 
вентиляції і закінчуючи використанням соняч-
них батарей, теплових помп та інших джерел 
енергії, потужність необхідних ВДЕ визнача-
ється проектом. Рішення про такий об’єкт для 
пілотного проекту доцільно прийняти на місце-
вому рівні.

Адміністративна карта Львівської області

Структура потенціалу ВДЕ району

Сколе. Сонячні колектори  
встановлені на лікарні, 
як результат проекту 

«Енергія Карпат»

Структура потенціалу вДе
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проведення аудиту енергетичних ресурсів в гірських районах

Львівської, івано-Франківської та Закарпатської областей
Старосамбірський район

Пропозиції з впровадження пілотних проектів у Старо-
самбірському районі:

ã вітроелектростанція «Старий Самбір-1»;
ã мала ГЕС на р. Дністер в м. Старий Самбір;

ã реконструкція системи теплопостачання 
школи з застосуванням ВДЕ в с. Головецько та 
хоспісу в с. Міженець;
ã завод по виготовленню брикетів з відходів 
деревини при очистці лісів в с. Стрілки.

На даний час відсутні проекти, навіть до проек-
тні розробки по об’єктах, які доцільно реалізову-
вати в гірських районах з застосуванням віднов-
люваних джерел енергії, такі проекти необхідно 
розробляти. Аналіз таки х проектів, до проектних 
пропозицій, які реалізуються в інших районах, 
показує наступні оцінювальні показники:

Утеплення приміщень різних типів потребує 
коштів 20÷40 доларів США за 1 м2 площі, окуп-
ність капіталовкладень 5÷7 років;

Електрокотельні з використанням пільгового 
нічного тарифу потребують капіталовкладень в 
розмірі 250$ США за 1 кВт встановленої потуж-
ності, окупність без врахування реконструкції 
електромереж – 4–6 років;

Капіталовкладення в міні та малі ГЕС без 
схем приєднання – 2000–2500$ США за 1 кВт 
встановленої потужності, окупність 6÷8 років;

Капіталовкладення в проекти водогрійних ко-
телень на біомасі  оцінюються в 300$ США за 1 
кВт встановленої теплової потужності міні ТЕЦ 
на біомасі. Найбільш ефективні капіталовкла-
дення в об’єкти, які виробляють тепло для орга-
нізацій, які використовують природний газ по 
високій ціні. Окупність таких проектів 3÷4 роки;

Капіталовкладення в будівництво вітрое-
лектростанцій без схем приєднання до елек-
тромереж оцінюється в 2000 $ США за 1 кВт 
встановленої потужності

Адміністративна карта Львівської області

Міженець. Керівник хоспісу 
М. Гавриляк демонструє діяль-
ність нагрівальної установки на 
сонячних батареях, встановле-
ної в рамках реалізації проекту 
«Енергія Карпат»

Структура потенціалу ВДЕ району

Структура потенціалу вДе
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проект «Карпатський горизонт 2013» – обговорення перкспектив 

операційної програми ЄС для регіону Карпат»

термін реалізації: червень–листопад 2010 р.
Донори проекту: 

ã  Міжнародний Фонд «Відродження»,
ã  Львівська  обласна державна адміністрація.

партнери проекту:
ã  Львівська обласна державна адміністрація (Головне управління економіки та управління міжна-

родного співробітництва),
ã  Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України,
ã  Львівська обласна рада
ã  Товариство «Єврорегіон Карпатський Польща»

Місце реалізації: м. Львів, м. Трускавець. 
Мета проекту: проведення конференції «Регіональний вимір євроінтеграційних процесів в Укра-

їні» задля активізації діалогу представників центральних та регіональних влад Карпатського Євро-
регіону щодо розробки єдиної операційної програми ЄС для регіону Карпат на фінансову перспек-
тиву 2014–2020.

результати проекту: 
ã створено робочу групу у складі 4 фахівців з питань транскордонної співпраці, якою спільно 

з керівником проекту було напрацьовано аналітичний документ з обґрунтуванням ініціативи 
«Карпатський Горизонт 2013»;

ã напрацьовано аналітичного документу з обґрунтуванням ініціативи «Карпатський Горизонт 2013». 
ã проведено Форум Регіонів «Регіональний вимір євроінтеграційних процесів» у рамках Х Між-

народного економічного Форуму «Транскордонне співробітництво. Погляд у майбутнє», що 
проходив під патронатом Президента України 7–8 жовтня 2010 року у м. Трускавець Львівської 
області. В рамках Форуму регіонів відбулася презентація ініціативи «Карпатський горизонт» 
щодо розробки програми ЄС для регіону Карпат на фінансову перспективу 2014–2020. 

ã підготовлено та розповсюджено публікацію «Карпатський горизонт 2013» за підсумками  
конференції.

ã активізовано діалог представників центральних та регіональних влад Карпатського Єврорегіо-
ну щодо розробки єдиної операційної програми ЄС для регіону Карпат на фінансову перспек-
тиву 2014-2020. 

Трускавець. Форум 
Регіонів «Регіональний 
вимір євроінтеграцій-

них процесів»



32 33
Європейські Дні Добросусідства «Кордон 480» – 

копія розпорядження про відкриття пункту пропуску

термін реалізації: березень 2011 – до сьогодні
Донори проекту: 

ã  Львівська обласна державна адміністрація,
ã  Уряд Маршалківський Підкарпатського воєвод-

ства,
ã  Старосамбірська районна рада,
ã  Староство повітове у Перемишлі,
ã  Місто Перемишль,
ã  Компанія UPS.

партнери проекту:
ã Львівська обасна рада,
ã Львівська обласна державна адміністрація,
ã Уряд Маршалківський Підкарпатського воєвод-

ства,
ã Старосамбірська районна рада,
ã Старосамбірська районна державна адміністра-

ція,
ã Староство повітове у Перемишлі,
ã Місто Перемишль,
ã Нижанковицька селищна рада.

Місце реалізації: плановане місце будівництва пункту пропуску через державний кордон «Ни-
жанковичі–Мальховіце», м. Перемишль.

Мета проекту – активізувати зусилля щодо відкриття пункту пропуску через державний кор-
дон «Нижанковичі–Мальховіце», нівелювати всілякі бар’єри та змінювати спосіб життя людей по 
обидві сторони східного кордону, закликати політиків, експертів, засоби масової інформації з обох 
сторін кордону до дискусії на тему добросусідських стосунків в прикордонному регіоні

Державний кордон України. Виступ гурту «ТНМК». 
Сцена вперше в історії розміщена на лінії кордону України з ЄС
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р е з у л ь т а т и 

проекту: 
ã сцену вперше 
в історії існування 
України встановле-
но на лінії кордону 
між Україною та ЄС;
ã по обидві сто-
рони кордону зі-
брано близько 8 
тис. підписів на 
підтримку відкрит-
тя  нового пункту 
пропуску «Нижан-
ковичі–Мальхові-
це», які були скеро-
вані Президентам 
України та Польщі;
ã особовим скла-
дом Мостиського 
прикордонного за-
гону та Львівської 
митниці у 2011 
було забезпечено 
пропуск через тим-
часовий пункт про-
пуску державного 
кордону близько 7 
тисяч громадян, у 
2012 – понад 11 ти-
сяч осіб; 
ã у заході у 2011 
році взяло участь 
понад 14 тисяч 
осіб, у 2012 – близь-
ко 17 тисяч осіб;
ã під час Фору-
мів траснкордон-
ної співпраці, що 
проходив в рамках 
Європейських Днів 
Добросусідства 3 
вересня 2011 року 
та 7 вересня 2012 
року в Перемишлі 
учасниками обго-
ворено проблемні 
питання транскор-
донної співпраці;

Державний кор-
ндон України. 
18 тисяч людей 
перетнули його за 
чотири дні у рам-
ках ЄДД
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          Міністерство закордонних справ Республіки Польща 

пропонує,  щоб  у  разі  згоди  Кабінету  Міністрів  України  на 

зазначену пропозицію, ця нота та нота-відповідь становитимуть 

Угоду між Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів 

України про створення автомобільного пункту пропуску через 

кордон Мальховичі – Нижанковичі, яка набере чинності з дати 

отримання ноти-відповіді.

           Міністерство закордонних справ Республіки Польща 

користується  нагодою  щоб  поновити  Посольству  України 

запевнення у своїй високій повазі”.

           Міністерство закордонних справ України від імені 
Кабінету Міністрів України має честь передати свою згоду 
щодо  зазначених  пропозицій  та  підтвердити,  що  нота 
Міністерства   закордонних   справ   Республіки   Польща 
від  22 березня 2007 року № DPT.I 2263-38-2006/SW/80 та ця 
нота-відповідь до неї  становитимуть Угоду між Кабінетом 
Міністрів  України  та  Урядом  Республіки  Польща  про 
створення на українсько-польському державному  кордоні 
міжнародного  пункту  пропуску  для  автомобільного 
сполучення Нижанковичі – Мальховичі.

 Міністерство  закордонних  справ  України  користується 

цієї нагодою, щоб поновити Посольству Республіки Польща в 

Україні запевнення у своїй високій повазі.

                                               

                                                                    м. Київ, „_19_” 09______ 2012 року

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

№72/23-432-2763

          Міністерство закордонних справ України засвідчує свою 

повагу Посольству  Республіки  Польща  в  Україні  та  має 

честь   підтвердити    отримання   ноти   Міністерства 

закордонних  справ  Республіки  Польща  від  22  березня  2007 

року №  DPT.I 2263-38-2006/SW/80, що має такий зміст:

          “Міністерство закордонних справ Республіки Польща 

висловлює  повагу  Посольству  України  у  Варшаві  і   має 

честь підтвердити  отримання  ноти  №  640/20-612/-1081  від 

29  липня 2006  року  з  пропозицією створити  пункт  пропуску 

через  державний  кордон  Мальховичі  –  Нижанковичі  з 

об’єктами  пункту  пропуску,  побудованими  на  території 

України. 

          Одночасно Міністерство закордонних справ Республіки 

Польща  на  підставі  статті  7  Угоди  між  Урядом  Республіки 

Польща і Урядом України про пункти пропуску, підписаної у 

Варшаві  18  травня  1992  року,  має  честь  запропонувати 

створення міжнародного автомобільного пункту пропуску через 

державний кордон Мальховичі – Нижанковичі для переміщення 

осіб  та  вантажів  транспортними  засобами  з  максимально 

допустимою  масою  до 3,5 тон,  з  виключенням  пішохідного 

руху. Контроль зазначеного руху буде здійснюватися в об’єктах 

пункту  пропуску  через  державний  кордон,  побудованих  на 

території Республіки Польща.

          Відкриття  автомобільного  пункту  пропуску  через 

державний  кордон  Мальховичі  –  Нижанковичі  для 

вищезазначених  видів  руху  відбудеться  після  досягнення 

окремої  домовленості  між  урядами  обох  країн,  після 

завершення  будівництва  інфраструктури  для  здійснення 

контролю осіб та транспортних засобів.

        Посольство Республіки 
            Польща в Україні
                    м. Київ

          Міністерство закордонних справ Республіки Польща 

пропонує,  щоб  у  разі  згоди  Кабінету  Міністрів  України  на 

зазначену пропозицію, ця нота та нота-відповідь становитимуть 

Угоду між Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів 

України про створення автомобільного пункту пропуску через 

кордон Мальховичі – Нижанковичі, яка набере чинності з дати 

отримання ноти-відповіді.

           Міністерство закордонних справ Республіки Польща 

користується  нагодою  щоб  поновити  Посольству  України 

запевнення у своїй високій повазі”.

           Міністерство закордонних справ України від імені 
Кабінету Міністрів України має честь передати свою згоду 
щодо  зазначених  пропозицій  та  підтвердити,  що  нота 
Міністерства   закордонних   справ   Республіки   Польща 
від  22 березня 2007 року № DPT.I 2263-38-2006/SW/80 та ця 
нота-відповідь до неї  становитимуть Угоду між Кабінетом 
Міністрів  України  та  Урядом  Республіки  Польща  про 
створення на українсько-польському державному  кордоні 
міжнародного  пункту  пропуску  для  автомобільного 
сполучення Нижанковичі – Мальховичі.

 Міністерство  закордонних  справ  України  користується 

цієї нагодою, щоб поновити Посольству Республіки Польща в 

Україні запевнення у своїй високій повазі.

                                               

                                                                    м. Київ, „_19_” 09______ 2012 року

ã встановлено «Ворота  
Дружби» з символіч-
ним перерізанням ко- 
лючого дроту та уро-
чисто закладено Де-
кларацію про відкрит-
тя пункту пропуску;

ã проведено спільні еку- 
менічні молитви на 
концерти за участю 
ТНМК, Скрябіна,  
Павла Кукіза, «Козак 
Систем», Руслани Ли-
жичко, Івана Попови-
ча, «Орфею»;

ã заходи привернули увагу органів влади до питання необхідності 
відкриття пункту пропуску – Кабінетом Міністрів України при-
йнято Розпорядження про відкриття міжнародного автомобіль-
ного пункту пропуску «Нижанковичі–Мальховіце», на підставі 
якого Міністерством закордонних справ України надіслано від-
повідну ноту польському дипломатичному відомсту.

Державний корндон України. Єднання 
через кордон

Державний 
корндон 
України. 

Знак «480»

Державний корндон України. За мить колючий дріт буде перерізано
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проект корпотативної соціальної відповідальності 

компанії UPS в Україні

термін реалізації: 1 червня 2011 – 31 липня 
2014 року

Донори проекту: 
ã  компанія UPS (через фундацію ПАУСІ).

партнери проекту:
ã  Старосамбірська районна рада,
ã  Нижанковицька селищна рада,
ã  Головецька сільська рада.

Місце реалізації: Старосамбірський район.
Мета проекту – підтримка місцевих та ре-

гіональних освітніх програм, зміцнення еко-
номічного та екологічного розвитку, а також 
діяльність у сфері культурного обміну учнів 
з польсько-українського прикордоння (міс-
цевості Ліпа, гміна Бірча; Сєракосьце, гміна 
Фредрополь, а також Нижанковичі, Головець-
ко, Терло Старосамбірського району). 

результати проекту: 
ã загальний супровід освітньої складової 

проекту, зокрема щомісячно  350 учнів 
Нижанковицької та Головецької шкіл про-
ходять 380 годин додаткових занять з ін-
форматики, гри на бандурі та танців, які 
проводяться 7 вчителями за рахунок ко-
штів проекту корпоративної соціальної 
відповідальності компанії UPS в Україні; Нижанковичі. Ремонт спортзалу 

у рамках проекту
У рамках 
проекту 

комп’ютерні 
класи  були 

встановлені 
в школах 

Нижан-
кович, 

Головець-
кого, Терла, 

Чижок та 
Торганович
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ã побудовано внутрішніх сан-

вузлів у загальноосвітній се-
редній школі І-ІІІ ступенів  
с. Головецько;

ã проведено Форуму транскор-
донної співпраці в рамках Єв-
ропейських Днів Добросусід-
ства «Кордон 480» 3–4 вересня 
2011 року в м. Перемишль;

ã побудовано стадіон у смт. Ни-
жанковичі;

ã встановлено комп’ютерний 
клас у Терлівський ЗОСШ І-ІІ 
ступенів;

ã здійснюється круглорічне за-
безпечення Інтернет-зв’язком 
шкіл – учасників проекту.

Нижанковичі. Зустріч школярів з 
віце-президентом корпарації UPS 
Арнольдом Вельманом та виконав-
чим директором АОМС ЄКУ 
Галиною Литвин
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«Школа місцевого розвитку для членів громадських рад 

Карпатського Єврорегіону»

термін реалізації: 1 липня 2011 – 31 липня 2012 року
Донори проекту: 

ã  Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні
партнери проекту:

ã  Дрогобицька районна рада,
ã  Самбірська районна рада,
ã  Сколівська районна рада,
ã  Старосамбірська районна рада,
ã  Турківська районна рада.

Місце реалізації: м. Львів, Дрогобицький, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський та Тур-
ківський райони Львівської області.

Мета проекту – залучення інституцій громадянського суспільства до вирішення проблем місце-
вого розвитку районних рад Львівської області шляхом проведення Школи місцевого розвитку для 
членів громадських рад при районних радах гірської частини Львівської області та розповсюдження 
позитивного досвіду у рамках української частини Карпатського Єврорегіону

результати проекту: 
ã проведено моніторинг існування та діяльності громадських рад при 5 районних радах  гірської 

частини Львівської області;
ã розроблено пакет документів щодо створення та забезпечення діяльності громадських рад, що 

містить інформацію про організацію роботи громадських рад та зразки документів, необхідних 
в діяльності громадських рад;

ã надано 29 консультацій (в тому числі і виїзних) членам громадських рад Карпатського Єврорегіону;
ã створено Інтернет-сторінку проекту (carpathiancc.com.ua), на якій розміщено інформацію з 

практичних аспектів створення та діяльності громадських рад, законодавство, аналітичні мате-
ріали, інформацію про громадські ради в районах-партнерах проекту та новини;

ã протягом 18–20 липня 2012 року проведено Школу місцевого розвитку для членів громадських 
рад за участю загалом 47 осіб – членів громадських рад та працівників районних державних адмі-
ністрацій, що відповідальні за координацію діяльності громадських рад гірських районів Львів-
щини, а саме Дрогобицького, Самбірського, Сколівського, Старосамбірського та Турківського;

ã виготовлено інформаційні таблиці, які містять інформацію про склад громадської ради, план  
її діяльності на поточний рік, а також новини;

ã надруковано 250 примірників 
посібника «Громадські ради 
та місцевий розвиток», який 
містить інформацію про про 
проект «Школа місцевого роз-
витку для членів громадських 
рад Карпатського Єврорегіо-
ну», практичні аспекти ство-
рення громадських рад та 
організацію їх роботи, інстру-
менти громадської участі у 
формуванні та реалізації дер-
жавної  та місцевої політики, 
а також нормативно-правові 
акти та зразки документів із 
забезпечення створення та ді-
яльності громадської ради. Самбір. Школа місцевого розвитку для членів громадських рад
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проектна перспектива на 2013–2014 роки

1. «Мережа місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону – можливості для України» у рамках 
Міжнародного Вишеградського Фонду. Територія реалізації проекту: Львівська, Закарпатська та 
Івано-Франківська області України, Підкарпатське воєводство Республіки Польща та Пряшів-
ський край Словацької Республіки.

2. «велоКарпатія: новий погляд на розвиток туристичного потенціалу гірських районів Львів-
щини» у рамках Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України. Територія реалізації про-
екту: м. Львів, гірські райони Львівської області (Дрогобицький, Самбірський, Сколівський, Ста-
росамбірський та Турківський).

3. «Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад» Фонду місцевого співробітництва 
Посольства Фінляндії в Україні. Територія реалізації проекту: Львівська, Закарпатська та Іва-
но-Франківська області.

4. «Карпатські медіа як засіб промоції транскордонної співпраці в рамках Карпатського Євро-
регіону» – у рамках конкурсу пропозицій для громадських організацій, державних та приватних 
вищих навчальних закладів, а також дослідницьких інститутів на реалізацію завдання «Спів- 
праця у галузі публічної дипломатії 2013», оголошеного Міністром закордонних справ Республі-
ки Польща.  Територія реалізації проекту: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська та Черні-
вецька області України, Підкарпатське воєводство Республіки Польща.

5. «розвиток інструментів транскордонної співпраці на базі спільної історичної та культурної 
спадщини Мостиського району Львівської області та перемишльського повіту підкарпат-
ського воєводства» у рамках парасолькового проекту«Промоція спільної історично-культурної 
спадщини Польщі та України «Фортеці Перемишль» Програми транскордонного співробітництва 
Польща–Білорусь–Україна 2007–2013. Територія реалізації проекту: Мостиський район Львів-
ської області України, Перемишльський повіт Підкарпатського воєводстві Республіки Польща.

6. «транскордонна платформа промоції рекреаційного потенціалу Карпат» у рамках парасолько-
вого проекту«Транскордонна співпраця для рекреаційного туризму польсько-українського при-
кордоння» Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна 2007–2013. 
Територія реалізації проекту: Львівська, Закарпатська області України, Підкарпатське воєвод-
ство Республіки Польща.

7. «Стратегія розвитку рекреаційного туризму у польсько-українській чатсині Карпатського Єв-
рорегіону» у рамках парасолькового проекту «Транскордонна співпраця для рекреаційного ту-
ризму польсько-українського прикордоння» Програми транскордонного співробітництва Поль-
ща–Білорусь–Україна 2007–2013. Територія реалізації проекту: Львівська, Закарпатська області 
України, Підкарпатське воєводство Республіки Польща.
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наші партнери

Асоціація «Єврорегіон 
Карпатський Польща» 

Асоціація органів 
місцевого 

самоврядування 
Єврорегіону Буг

Асоціація польських гмін 
Єврорегіону Померанія

ХГО «Єврорегіон 
«Слобожанщина» Єврорегіон «Дністер»

Товариство «Єврорегіон 
Карпати Словаччина – 

Північ»

Карпатський Фонд

АЕРІФ
Громадська організація

Асоціація економічного розвитку 
Івано-Франківщини

Інститут регіональних 
досліджень НАН України

Національний інститут 
стратегічних досліджень
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наші донори

Фонд сприяння демократії 
Посольства США в Україні

Фонд місцевого співробітництва 
Посольства Фінляндії в Україні

Програма Міністерства за-
кордонних справ Республіки 

Польща «Польська допомога» Міжнародний Фонд 
Відродження

Фундація 
польсько-української 

співпраці

Корпорація UPS 

Міжнародний Вишеградський Фонд

Програма транскордонного 
співробітництва 

Польща–Білорусь–Україна 2007–2013є

Державний фонд сприяння місцевому 
самоврядування в Україні

Міністр закордон-
них справ Респу-

бліки Польща
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У рамках проекту «Карпатський 
Горизонт 2013 – обговорення пер-
спектив операційної програми ЄС 
для регіону Карпат» – публікація – 
«Карпатський Горизонт 2013»

Загальний список публікацій

У рамках проекту «Енергія Кар-
пат»

У рамках проекту «Школа міс-
цевого розвитку для членів гро-
мадських рад карпатського Євро-
регіону»
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висловіть свою точку зору

графік заходів у 2013 році

рік термін назва заходу
Кіль-
кість 

заходів
Місце проведення

2013

Червень

Конференція «Агенції місцевого розвитку – партнери місце-
вої влади в Карпатському Єврорегіоні» 1 Львів

Оголошення конкурсу «Карпатська мережа підтримки роз-
витку місцевих громад» 3

Львівська, Івано- 
Франківська, Закар-
патська області

ХІ засідання українсько-польської Міжурядової координацій-
ної ради з питань міжрегіонального співробітництва 1 Івано-Франківськ

Липень Консультації з приводу проектного планування у місцевих  
громадах 3

Львівська, Івано- 
Франківська, Закар-
патська області

Серпень

Громадські слухання мікропроектних пропозицій розвитку  
громад 12

Львівська, Іва-
но-Франківська, 
Закарпатська області

Навчальний семінар «Стратегічне планування та проектний  
менеджмент для агенцій місцевого розвитку» 1 Львів

Навчальний семінар для журналістів «Проектний менедж-
мент» 1 Підкарпатське воє-

водство (Польща)

Оголошення конкурсу «Розробка стратегічних планів для 
агенцій місцевого розвитку» 1

Львівська, Іва-
но-Франківська, 
Закарпатська області

Вересень

Навчальні семінари «Стратегічне планування та проектний  
менеджмент для агенцій місцевого розвитку» 2 Івано-Франківськ, 

Ужгород
Навчальний візит та круглий стіл «Досвід громад Львівської  
області у реалізації мікропроектів» 1 Львівська область

Тренінги «Фінансове забезпечення діяльності агенцій місце-
вого розвитку: можливості та добрі практики» 3 Львівська область

Форум транскордонного співробітництва у рамках Європей-
ських Днів Добросусідства «Кордон 480» 1 Смт. Нижанковичі 

(Державний кордон)
Форум Карпатських Медіа 1 Львів

Жовтень Тренінги «Фінансове забезпечення діяльності агенцій місце-
вого розвитку: можливості та добрі практики» 2 Івано-Франківська 

область

Листо-
пад

Тренінги «Фінансове забезпечення діяльності агенцій місце-
вого розвитку: можливості та добрі практики» 2 Закарпатська область

Навчальний візит для учасників проекту «Мережа місцевого 
розвитку Карпатського Єврорегіону – можливості для Укра-
їни»

1
Підкарпатське воєвод-
ство (Польща), Прешів-
ський край (Словач-
чина)

Грудень

Громадські слухання підсумків реалізації мікропроектів кар-
патських громад 3

Львівська, Івано- 
Франківська, Закар-
патська області

Прес-конференції за підсумками реалізації мікропроектів 
карпатських громад 3

Львівська, Івано- 
Франківська, Закар-
патська області

2014

Січень Засідання Правління АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» 1 Львів

Квітень
Конференція «Карпатська мережа підтримки розвитку міс-
цевих громад» 1 Львів

Конференція «Мережа місцевого розвитку Карпатського Єв-
рорегіону – можливості для України» 1 Львів

Травень
Навчальний візит для туроператорів «Транскордонна плат-
форма промоції рекреаційного потенціалу Карпат» 1 Підкарпатське воє-

водство (Польща)
Засідання Загальних Зборів АОМС «Єврорегіон Карпати–Укра-
їна» 1 Львів

Липень Навчальні семінари «Туристичний маркетинг, промоція та 
позиціонування Фортів Перемишля» 2

Мостиський район 
(Україна), Перемишль-
ський повіт (Польща)

Серпень
Навчальний семінар «Стратегічне планування розвитку ре-
креаційного туризму в польсько-українській частині Карпат-
ського Єврорегіону»

1 Львівська область

Жовтень
Конференція «Розробка Стратегії транскордонного співро-
бітництва на базі спільної історично-культурної спадщини 
(фортів часів І світової війни)»

1 Львівська область



ТзОВ «Фірма «Камула»
79014, м. Львів, вул. Некрасова, 57

Тел./факс (032) 244-87-81, 050-370-50-55, 067-314-24-53.
e-mail: iduma@ukr.net

Свідоцтво Держреєстрації: серія ДК № 1258 від 06.03.2003 р.

Володимир Горбовий
Галина Литвин
Ігор Шак
Святослав Горбовий
Ігор Шак
Василь Яблонський

Використано фото з архівів АОМС «Єврорегіон Карпати–Україна»
та Івана Думи

м. Львів, вул. Винниченка, 18/139
Тел.: (032) 235-72-76, факс: (032) 235-75-74

http://euroregionkarpaty.com.ua, e-mail: eku@ukr.net

Асоціація органів місцевого самоврядування

Єврорегіон КАрпАти–УКрАїнА

Керівник проекту:
Творча група:

Комп’ютерний набір: 
Комп’ютерне верстання:


