
       АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна»                                                                                     

1 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Звіт  
про діяльність 

 Асоціації органів місцевого самоврядування 
 «Єврорегіон Карпати – Україна»  

за 2013 рік  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Львів,  
грудень - 2013  

 

 
 
 

 



       АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна»                                                                                     

2 

 

 

 
Зміст 

 
Вступ. Базова інформація про Міжрегіональну Асоціацію 
«Карпатський Єврорегіон» та Асоціацію органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» 

3 

Робота над стратегічною ініціативою Карпатського Єврорегіону 

«Карпатський Горизонт 2020»  
4 

Співпраця з органами місцевого самоврядування  4 
Діяльність Карпатського ресурсного центру – фінансова та 

консультаційна підтримка  розвитку громад 
6  

Співпраця з Львівською обласною радою 10 

Співпраця з центральним та регіональним органами виконавчої 
влади  

11 

Розробка та впровадження проектів співпраці  з громадами в 

Українських Карпатах у 2013 році  
12 

Розробка та впровадження проектів транскордонного 
співробітництва у 2013 році  

14 

Проектна діяльність Асоціації у 2013 році  15 
Розбудова єврорегіональної системи співпраці  20 

Формування мереж співпраці  20 
Інформаційна, аналітична та промоційна діяльність Асоціації  21 
Ресурси організації у 2013 році  22 

Докладніше про заходи  Асоціації у 2013 році 24 
 

 
 



       АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна»                                                                                     

3 

 

Вступ 

Базова інформація про Міжрегіональну Асоціацію «Карпатський 
Єврорегіон» та Асоціацію органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 

Карпати – Україна» 
 

Інформація щодо МА «Карпатський Єврорегіон» 

Міжрегіональна Асоціація Карпатський Єврорегіон була створена 14 лютого 
1993 року.  До складу Карпатського Єврорегіону входять наступні 

адміністративно-територіальні одиниці (див рис.1):  
в Угорщині – області Боршод-Абауй-Земплейн, 

Гайду - Бігар, Гевеш, Яс - Надькун - Солнок, Саболч - 

Сатмар - Берег та міста з обласним статусом 
Ніредьгаза, Мішкольц, Дебрецен, Егер; 

у Польщі – Підкарпатське воєводство; 

у Словаччині – Прешівський та Кошіцький 
краї; 

в Румунії – округи Сату Маре, Марамуреш, 
Сучава, Зілаг, Ботошані, Бігор і Харгіта 
(повноцінними членами стали лише у 1997р.); 

в Україні - Закарпатська, Львівська, Івано-
Франківська та Чернівецька області.  

Цілі і завдання МА «Карпатський Єврорегіон» 
(згідно ст.3 Статуту): 

 організовувати і координувати діяльність, що сприятиме економічному, 

науковому, екологічному, культурному та освітньому співробітництву між її 
членами; 

 надавати допомогу у розробці конкретних проектів з питань 
транскордонного співробітництва між членами Асоціації у сфері взаємних 

інтересів; 

 сприяти розвитку контактів серед населення територій, які входять в 

Асоціацію, зокрема серед спеціалістів в різних галузях; 

 сприяти добросусідським відносинам між членами Асоціації; 

 визначати потенційні сфери для багатостороннього транскордонного 
співробітництва серед членів Асоціації; 

 виступати посередником та забезпечувати співробітництво членів Асоціації 
з міжнародними організаціями та установами. 

Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати - 
Україна"  створена у 2007 року з метою сприяння розвитку територій Львівської, 

Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, що входять до 
Карпатського Єврорегіону, координації та систематизації діяльності місцевих 
громад Карпатського Єврорегіону у галузі транскордонної співпраці, зокрема у 

галузях розвитку підприємництва та туризму, екологічній сфері, в тому числі 
енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії, розвитку 
транспортної та прикордонної інфраструктури та міжлюдській співпраці у рамках 

вказаного міжрегіонального об'єднання. 
Членами Асоціації є 66 органів місцевого самоврядування та їх 

об’єднання Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької 
областей: 2 обласні ради (Львівська та Івано-Франківська), 22 районні ради, 6 
міських рад, 2 селищні ради та 31 сільська рада, а також 3 об’єднання: Асоціація 

гірських районів Львівщини „Бойківські Бескиди”, Асоціація органів місцевого 
самоврядування регіону Гуцульщини та Асоціація місцевих рад „Ради Львівщини”.  
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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.  

Місія АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» – сприяння здійсненню 
транскордонної співпраці органами місцевого самоврядування та  підтримка 
процесів розвитку громад української частини Карпатського Єврорегіону.  

 
Робота над стратегічною програмою Карпатського Єврорегіону 

«Карпатський Горизонт 2020» 
 

Основною довгостроковою метою діяльності Асоціації є сприяння розробці 

та реалізації макрорегіональної стратегії Європейського Союзу та відповідної 
програм співпраці для регіону Карпат у наступних фінансових перспективах.  

Цього року для  реалізації концепції «Карпатський Горизонт 2020» були 

здійснені такі кроки: 
1. 23 лютого 2013 року, м. Красічин (Республіка Польща)  – 

участь у міжнародній конференції з циклу «Європа Карпат», організатором 
якої виступила Парламентська Карпатська група Сейму Польщі. Під час 
конференції презентовано плани реалізації ініціативи щодо розробки 

Європейським Союзом макрорегіональної стратегії для Карпат.  
2. Протягом березня – квітня 2013 року напрацьовано напрямки 

та засади роботи міжфракційного об’єднання «Карпатська група» Верховної 
Ради України, ініціатором створення якої став заступник голови ВРУ Руслан 
Кошулинський. Відповідні напрацьовані документи надіслано співголові 

«Карпатської групи» Народному депутату Андрієві Тягнибоку. 
3. 28 травня 2012 року, м. Брюссель (Бельгія) – участь у семінарі 

«Назустріч Стратегії ЄС для Карпатського регіону», що був організований 

Комітетом Регіонів та Міжнародним Секретаріатом Карпатської Конвенції. 
Представники Асоціації взяли участь в обговоренні перспектив розробки 

Європейським Союзом т.зв. Карпатської стратегії, її планованих пріоритетних 
напрямків та «карпатських проектів» в існуючих макрорегіональних стратегіях 
ЄС. 

Працівниками Асоціації на підставі зібраних матеріалів розроблено 
аналітичний документ з обґрунтуванням доцільності розробки макрорегіональної 

стратегії Європейського Союзу для регіону Карпат. 
 

Співпраця з органами місцевого самоврядування  

 
Реалізуючи статутні завдання, Асоціація органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати – Україна» співпрацює з членськими органами місцевого 

самоврядування надаючи сприяння у сприяння в ідентифікації проблем 
розвитку, що можуть бути розв’язаними в рамках активізації міжрегіональної та 

транскордонної співпраці; в пошуку відповідного партнера до співпраці в рамках 
МА «Карпатський Єврорегіон»; в розробці програмних документів щодо співпраці 
партнерів у рамках Карпатського Єврорегіону; у підготовці проектів для 

членських органів місцевого самоврядування в рамках спільних операційних 
програм ЄС, що реалізуються на території Карпатського Єврорегіону, а також 
інших оголошених донорськими організаціями конкурсів.  

23 травня 2013 року в місті Трускавець відбулися Загальні Збори Асоціації 
органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна». У 

засіданні Загальних Зборів Асоціації органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати – Україна» взяли участь представники 41 органу місцевого 
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самоврядування - від обласних до сільських рад Львівської, Закарпатської та 

Івано-Франківської областей. 
Під час засідання Загальних зборів АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна», у 

якому взяли участь голова Львівської обласної ради Петро Колодій та заступник 
голови Івано-Франківської обласної ради Остап Дзеса, були розглянуті питання 
щодо вступу нових членів до Асоціації, прийнято звернення до Кабінету Міністрів 

України щодо необхідності активізації роботи з розробки та затвердження 
Державної програми сталого розвитку Українських Карпат, затверджено новий 

склад Правління  та Ревізійної Комісії Асоціації, звіт про проведену роботу за 
період 2010-2012 роки та визначено пріоритетні напрямки діяльності Асоціації на 
2013 рік. 

Після завершення засідання Загальних Зборів проведено відкрите засідання 
Правління, на якому було затверджено графік заходів дирекції Асоціації на 2013 
рік, бюджет організації, а також Положення про створення Карпатського 

ресурсного центру громад в рамках Асоціації.  
Робота з органами місцевого самоврядування здійснювалася на базі 

Ресурсного центру громад Карпатського Єврорегіону, створеного в рамках 
Асоціації у травні 2013 року.  

Цьогоріч органам місцевого самоврядування Асоціації надала такі послуги: 

- навчальні; 
- консультаційні; 

- організаційні. 
Протягом 2013 року Асоціацією проведено 16 семінарів та тренінгів для 

загалом понад 330 представників органів місцевого самоврядування та 

організацій громад Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької 
областей.  

Крім того, протягом червня – липня 2013 року представник Асоціації 

прочитала лекції  та тему планування проектів місцевого розвитку для 50 
місцевих голів Львівської області у рамках тематичного короткотермінового 

семінару «Управління проектами з питань місцевого розвитку», що 
організовувався Львівським регіональним інститутом державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України за 

сприяння Львівської обласної ради. 
Протягом року Асоціацією надано понад 40 консультацій представникам 

сільських, селищних, міських, районних та обласної рад з питань підготовки 
проектів місцевого розвитку, в тому числі у рамках Всеукраїнського конкурсу 
проектів та програм місцевого самоврядування, обласного конкурсу 

мікропроектів та Конкурсу освітніх мікропроектів, а також інших оголошених 
грантових конкурсів. 

Протягом грудня 2013 року Асоціацію надано консультації 25 

представникам органів місцевого самоврядування щодо можливостей 
співфінансування з обласного бюджету проектів міжнародної технічної 

допомоги у 2014 році. 
Ще одним напрямком співпраці Асоціації з органами місцевого 

самоврядування стала робота з громадами. Протягом вересня 2013 року 

асоціацію проведено 14 громадських слухань за участю близько 300 мешканців 
сіл міст Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Під час слухань 
громади презентували проблемні питання розвитку, а експерти Асоціації вчили 

вибирати пріоритетну проблему та презентували можливості її вирішення. Крім 
того, під час громадських слухань відбулося громадське утвердження 

мікропроектів громад, співфінансування яких надано АОМС «Єврорегіон Карпати 
– Україна». 
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Діяльність Ресурсного центру громад Карпатського Єврорегіону – 
фінансова та консультаційна підтримка  розвитку громад 

 
У травні 2013 року рішення правління АОМС «Єврорегіон Карпати – 

Україна» створено  Ресурсний центр громад Карпатського Єврорегіону. 

Ресурсний центр громад  Карпатського Єврорегіону є добровільно організована 
структура при Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – 

Україна», яка формується із працівників Асоціації, представників її членів та 
додатково залучених експертів. Завданнями Ресурсного центру громад  
Карпатського Єврорегіону є планування, координування, впровадження та 

моніторинг діяльності організацій громад; надання підтримки (технічної, 
фінансової та адміністративної) місцевих громад для реалізації їх ініціатив; 
консультування місцевих громад з питань створення та функціонування 

організацій громад та впровадження громадських ініціатив; проведення 
тренінгів, семінарів, навчань для організацій громад; слугування в якості бази для 

обміну досвідом в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги. а також 
підтримка ініціатив громад Карпатського Єврорегіону. 

З часу заснування Ресурсним центром надано 40 консультацій з питань 

підготовки та планування проектів розвитку громад. 
Однак найбільшим досягнення Асоціації стало надання в рамках роботи 

ресурсного центру мікрогрантів для громад Львівської, Івано-Франківської та 
Закарпатської областей для реалізації ініціатив місцевого розвитку. У 2013 року 
АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» надала 13 відібраних на конкурсних 

засадах мікрогрантів на реалізацію проектів місцевого розвитку у рамках 
проекту «Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад», що 
фінансується Посольством Фінляндії в Україні: 

1. Мікропроект «Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ 
«Джерельце» с. Старі Богородчани (ремонт приміщення харчоблоку)» 

реалізується на території села Старі Богородчани Богородчанського району Івано-
Франківської області громадською організацією «Старобогородчанська ініціатива»  
у партнерстві з Старобогородчанською сільською радою. Мікропроект має на меті 

є покращення санітарних умов та матеріально-технічного оснащення дошкільного 
закладу «Джерельце» села Старі Богородчани Богородчанського району Івано-

Франківської області шляхом проведення капітального ремонту харчоблоку. 
Проектом передбачено реалізацію таких заходів як: створення ініціативної групи, 
складання кошторисної документації, мобілізація коштів на реалізацію проекту, 

визначення підприємства – підрядника, проведення ремонтних робіт у 
приміщенні харчоблоку ДНЗ «Джерельце», прийняття об’єкта в експлуатацію, 
урочисте відкриття та освячення приміщення харчоблоку, підведення підсумків 

реалізації проекту, широке інформування громадськості про результати реалізації 
проекту. У результаті проекту буде проведено ремонт приміщення харчоблоку ДНЗ 

«Джерельце» с. Старі Богородчани. Загальний бюджет проекту складає 50000 
грн.., обсяг фінансування АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» - 25000 грн.  

2. Мікропроект «Створення сприятливих умов для реалізації 

навчально-виховних цілей та організації дозвілля школярів» реалізується на 
території села Старуня Богородчанського району Івано-Франківської області 
громадською організацією «Громадська рада – Віра»  у партнерстві з Старунською 

сільською радою. Мікропроект має на меті створення  належних  умов  для  
навчання, виховання  та  всебічного  розвитку  дітей  у  Старунському  НВК   

шляхом  впровадження  енергозберігаючих  технологій – заміни вікон та дверей в 
актовому залі та кабінеті християнської етики. Проектом передбачено реалізацію 
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таких заходів як: організаційні заходи, підготовка технічної документації, пошук 

підрядної організації та проведення тендеру на закупівлю та встановлення вікон 
та дверей, проведення  будівельно-монтажних  робіт, підведення підсумків 

проекту. У результаті проекту буде проведено встановлення віконних блоків у 
кількості 7 шт. та дверних блоків у кількості 3 шт в актовому залі та кабінеті 
християнської етики Старунського НВК. Загальний бюджет проекту складає 

53513 грн., обсяг фінансування АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» - 25000 
грн.  

3. Мікропроект «Впровадження енергозберігаючих заходів в 
Гутянській ЗОШ I-III ступенів» реалізується на території с. Гута 
Богородчанського району Івано-Франківської області Ініціативною групою  у 

партнерстві з Гутянською сільською радою та Молодіжною громадсько-
екологічною організацією «Наш дім - Манява». Мікропроект має на меті 
забезпечення належного температурного режиму у приміщенні Гутянської ЗОШ І-

ІІІ ст. та скорочення видатків місцевого бюджету шляхом впровадження 
енергозберігаючих заходів.   Проектом передбачено реалізацію таких заходів як: 

звернення до сесії Гутянської сільської ради про впровадження проекту; 
виготовлення проектно-кошторисної документації для впровадження 
енергозберігаючих заходів; організація, підготовка та проведення будівельно-

монтажних робіт; проведення інформаційної кампанії; передача на баланс 
власника об’єкту; підготовка звітів та інформування зацікавлених сторін. У 

результаті проекту буде встановлено 47 енергозберігаючих вікон. Загальний 
бюджет проекту складає 53 063грн.., обсяг фінансування АОМС «Єврорегіон 
Карпати – Україна» - 25 000грн.  

4. Мікропроект «Будівництво інженерних мереж, водопостачання та 
каналізації у другому корпусі дитячого садка «Калинка» реалізується на 
території с. Глибоке Богородчанського району Івано-Франківської області 

Ініціативною группою с. Глибоке у партнерстві з Глибоківською сільською радою 
та Молодіжною громадсько-екологічною організацією «Наш дім - Манява». 

Мікропроект має на меті забезпечення водопостачання  другого корпусу дитячого 
садка «Калинка» шляхом будівництва інженерних мереж, водопостачання та 
каналізації. Проектом передбачено реалізацію таких заходів як виготовлення 

проектно-кошторисної документації на будівництво мережі водопостачання та 
каналізаційних мереж; звернення до сесії Глибоківської сільської ради про 

впровадження проекту; визначення організації та укладання договору на 
проведення робіт по будівництву інженерних мереж, водопостачання та 
каналізації в дитячому садку «Калинка»; проведення інженерно - будівельних 

робіт; проведення інформаційної кампанії; передача об’єкту на баланс власника  
Глибоківській сільській раді; підготовка звітів та інформування. У результаті 
проекту буде встановлено 5 умивальників та 2 комплекти унітазів із краном 

зливним, сучасну інженеру мережу водопостачання та каналізації у ІІ-му корпусі 
дошкільного закладу «Калинка». Загальний бюджет проекту складає 55 133грн., 

обсяг фінансування АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» - 25 000грн.  
5. Мікропроект «Влаштування площадки дитячого ігрового 

майданчика та оснащення його обладнанням»» реалізується на території с. 

Люта (Лютянською сільською радою. Мікропроект має на меті _створити безпечні 
умови для фізичного і розумового розвитку дітей завдяки комплексному 
облаштуванню дитячого ігрового майданчика, який гармонійно вписуватиметься 

в навколишнє середовище і знаходитиметься в центрі села., де поруч 
загальноосвітня школа І-ІІІст. та постійні великі потоки населення.. Проектом 

передбачено реалізацію таких заходів як: виконання будівельно-монтажних робіт 
по облаштуванню дитячого ігрового майданчика згідно локального кошторису №2-
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1-1, закупівля обладнання. У результаті проекту буде комплексно облаштовано 

дитячий ігровий майданчик, який гармонійно вписуватиметься в навколишнє 
середовище і знаходитиметься на видному місці, в центрі села, де поруч 

загальноосвітня  школа І-ІІІ ст. та постійні великі потоки населення. Це, 
відповідно, покращить благоустрій населеного пункту. Загальний бюджет проекту 
складає 50 000 грн.., обсяг фінансування АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» - 

25 000 грн.  
6. Мікропроект «Застосування принципів енергоефективності та 

енергозбереження в будівництві системи вуличного освітлення  с. 
Стричава»   реалізується на території с. Стричава Великоберезнянського району 
Закарпатської області Стричавською сільською радою. Мікропроект має на меті 

створення  зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і 
дорогою населеного пункту та  покращення благоустрою населеного пункту за 
рахунок  будівництва вуличних  освітлювальних мереж з використанням новітніх 

технологій енергозбереження та ресурсозбереження, що сприятиме  підвищенню 
довіри громади до співпраці з сільською радою. Проектом передбачено реалізацію 

таких заходів як виготовлення необхідної документації; виконання робіт з 
будівництва вуличного освітлення; прийняття об’єкту в експлуатацію; промоція 
результатів реалізації проекту з метою поширення інформації про можливості 

залучення коштів для вирішення локальних проблем громади шляхом публікацій 
статей в ЗМІ. У результаті проекту буде проведено роботи по будівництву мережі 

вуличного освітлення в с. Стричава. Загальний бюджет проекту складає 55 
282грн., обсяг фінансування АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» - 25 000 грн.  

7. Мікропроект «Придбання дитячого ігрового майданчика в 

Костринсько-Розтоцькій школі-дитсадку» реалізується на території с. Кострино 
Великоберезнянського району Закарпатської області Костринською сільською 
радою. Мікропроект має на меті покращення умов перебування дітей у 

Костринсько-Розтоцькій початковій школі-дитсадку шляхом закупівлі та 
встановлення дитячого ігрового майданчика. Проектом передбачено реалізацію 

таких заходів як закупівля та встановлення спортивно-ігрового майданчика; 
забезпечення життєдіяльності результатів проекту та поширення здобутого 
практичного досвіду на інші навчальні заклади району. У результаті проекту буде 

встановлено дитячий ігровий майданчик.. Загальний бюджет проекту складає 
50000грн., обсяг фінансування АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» - 25 000 

грн. 
8. Мікропроект «Будівництво мережі вуличного освітлення з 

застосуванням енергозберігаючих технологій в с. Костева Пастіль»  

реалізується на території с. Костева Пастіль Великоберезнянського району 
Закарпатської області Розьоцько-Пастільською радою. Мікропроект має на меті 
створення мережі вуличного освітлення у с. Костева Пастіль з застосуванням 

енергозберігаючих технологій. Проектом передбачено реалізацію таких заходів як 
організація роботи членів ініціативної групи, забезпечення контролю за роботою 

підрядної організації; 
проведення уточнення проектно-кошторисної документації на предмет 
врахування всіх робіт, які необхідно провести для завершення проекту; 

мобілізація коштів на реалізацію проекту; проведення конкурсного відбору 
підрядної організації на проведення робіт по будівництву мережі вуличного 
освітлення в с. Костева Пастіль через районний часопис; укладення відповідних 

угод  на виконання робіт; виконання робіт з будівництва вуличного освітлення на 
території села; прийняття об’єкту в експлуатацію. У результаті проекту буде 

проведено роботи по будівництву мережі вуличного освітлення в с. Костева 
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Пастіль. Загальний бюджет проекту складає 56 672 грн., обсяг фінансування 

АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» - 25000 грн.  
9. Мікропроект «Заміна покрівлі плоского даху будівлі Луківського 

НВК І-ІІІ ст.» реалізується на території Луківської сільської ради Громадською 
організацією «Агенція розвитку Луківської сільської ради» у партнерстві з 
громадою сіл Луківської сільської ради, Луківською сільською радою, відділом 

освіти, молоді та спорту Самбірської РДА. Мікропроект має на меті збереження 
приміщення та покращення якості умов навчально-виховного процесу для учнів 

та персоналу Луківського НВК шляхом заміни конструкцій плоскої покрівлі даху 
сучасними матеріалами із тривалим терміном експлуатації та ефективними гідро-
ізолюючими властивостями. Проектом передбачено реалізацію таких заходів як: 

створення ініціативної групи з реалізації проекту; проведення уточнення проектно 
— кошторисної документації; проведення експертизи проектно-кошторисної 
документації; акумуляція коштів з різних джерел фінансування на реалізацію 

проекту; визначення підрядника на проведення ремонтно-будівельних робіт 
шляхом конкурсного відбору; виготовлення інформаційної таблиці про проект та 

розміщення її на об’єкті; виконання силами громади робіт з розбирання 
покриттів покрівлі з рулонних матеріалів; проведення будівельно-монтажних робіт 
згідно ПКД; контроль з боку ініціативної групи за якістю виконання робіт; 

прийняття на баланс управління освіти, молоді та спорту Самбірської РДА 
збільшеної вартості будівлі. У результаті проекту буде здійснено: - улаштування 

цементної стяжки товщиною 20 мм та площею 190 м2; - улаштування покриття з 
рулонних матеріалів площею 190 м2.  Загальний бюджет проекту складає 26418,0 
грн., обсяг фінансування АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» - 12000,0 грн.  

10. Мікропроект «Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту 
с.Баранівці», який реалізується на території Воле-Баранецької сільської ради 
Самбірського району, Воле-Баранецькою сільською радою, Громадською 

організацією «Агенство регіонального розвитку сіл Воле-Баранецької сільської 
ради» за участю громад сіл Баранівці, Малі Баранівці, Міжгайці та Красниця. 

Мікропроект має на меті створити належні умови для якісного  медичного 
обслуговування населення. Проектом передбачено реалізацію таких заходів як 
виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію ФАПу, 

виготовлення проектно-кошторисної  документації на проведення газифікації,та 
проведення газифікації ФАПу, встановлення метало- пластикових вікон та дверей, 

заміна електропроводки, влаштування стель та підлог, штукатурка,шпаклювання 
та побілка стін, прийняття об’єкту в експлуатацію. Загальний бюджет проекту 
складає 62500 грн. Обсяг фінансування АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна» - 

25000 грн. 
11. Мікропроект «Капітальний ремонт приміщення ЗСШ І-ІІІ ступенів 

с.Михайлевичі Самбірського району» реалізується ініціативною групою на 

території Михайлевицької сільської ради у партнерстві з Громадською 
організацією «Агенство Регіонального Розвитку Самбірщини».  Мікропроект має на 

меті впровадження енергоефективних технологій в приміщенні Михайлевицької 
школи, оскільки проблема температурного режиму в школі є пріоритетною, про 
що засвідчує рішення сходу жителів сіл Михайлевицької сільської ради. Проектом 

передбачено реалізацію таких заходів як створення ініціативної групи з реалізації 
проекту та проведення нею уточнення проектно – кошторисної документації; 
акумуляція коштів громади, спонсорів та меценатів ГО «Агенство регіонального 

розвитку Самбірщини»; визначення ініціативною групою підрядника на 
проведення ним ремонтно-будівельних робіт шляхом конкурсного відбору; 

виготовлення інформаційної таблиці про проект та розміщення її на об’єкті; 
виконання силами громади робіт з демонтажу старих віконних та дверних блоків; 
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проведення підрядною організацією будівельно-монтажних робіт згідно ПКД; 

виконання робіт з утилізації демонтованих віконних та дверних конструкцій, які 
не підлягають подальшому використанню силами громади; контроль з боку 

ініціативної групи за якістю виконання робіт; прийняття на баланс управлінням 
освіти, молоді та спорту Самбірської РДА збільшеної вартості будівлі. У результаті 
проекту буде проведено заміну 12 дерев’яних вікон і 3 дверей на 

металопластикові. Загальний бюджет проекту складає 49365 грн., обсяг 
фінансування АОМС «Єврорегіон Карпати - Україна» - 24680 грн. 

12. Мікропроект «Покращення якості надання медичних послуг 
населенню Ралівської сільської ради та навколишніх сіл шляхом придбання 
медичного обладнання для оснащення фізіотерапевтичного кабінету» 

реалізується на території с.Ралівка Самбірського району Львівської області 
громадською організацією «Агенція розвитку Ралівської сільської ради»  у 
партнерстві з Ралівською сільською радою та дільничною лікарнею с. Ралівка. 

Мікропроект має на меті покращити якість надання медичних послуг населенню 
Ралівської сільської ради, шляхом придбання медичного обладнання для 

фізіотерапевтичного кабінету. Проектом передбачено реалізацію таких заходів як: 
закупівля і встановлення нового фізіотерапевтичного обладнання, проведення 
інформаційної кампанії, спрямованої на широку роз’яснювальну роботу серед 

громадськості на вирішення проблеми покращення  здоров’я населення та 
надання якісних медичних послуг. У результаті проекту буде здійснено закупівлю і 

встановлення нового   обладнання для фізіотерапевтичного кабінету дільничної 
лікарні с. Ралівка. Загальний бюджет проекту складає 43280 грн.., обсяг 
фінансування АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» - 16640 грн. 

13. Мікропроект «Заміна вікон на енергоефективні у Вощанській ЗСШ 
I-III ст.» реалізується на території с .Вощанці Самбірського району Львівської 
області ініціативною групою Вощанівської сільської ради у партнерстві з ГО 

«Агенство регіонального розвитку Самбірщини» за підтримки Самбірської 
районної ради. Мікропроект має на меті покращити умови перебування школярів 

та персоналу школи шляхом заміни віконних конструкцій із використанням 
енергоефективних технологій в с. Вощанці Самбірського району Львівської 
області. Проектом передбачено реалізацію таких заходів як уточнення  проектно-

кошторисної документації; мобілізація коштів з різних джерел на реалізацію 
проекту; визначення підрядника на проведення ремонтно-будівельних робіт; 

виготовлення інформаційної таблиці про проект та її розміщення на об’єкті; 
демонтаж старих віконних коробок та знімання засклених віконних рам; 
виконання робіт із встановлення нових вікон відповідно до вимог проектно-

кошторисної документації; виконання робіт з утилізації демонтованих віконних 
конструкцій, які не підлягають подальшому використанню; контроль та 
прийняття на баланс робіт по реконструкції; наведення порядку в приміщеннях 

та на прилеглій території. У результаті проекту буде проведено заміну 9 вікон на 
енергоощадні площею 31.5кв.м. Загальний бюджет проекту складає 25316,40 грн., 

обсяг фінансування АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» - 12000 грн.  
 

                Співпраця з Львівською обласною радою  

 
Співпраця АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» з Львівською обласною 

радою, яка серед органів місцевого самоврядування – членів Асоціації, є її 

найбільшим донором у 2013 році здійснювалася у таких напрямках: 
1. з квітня по листопад 2013 року представник Асоціації «Єврорегіон 

Карпати – Україна» входила до робочої групи з питань розробки проекту 
Порядку співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги з 
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обласного бюджету. В результаті робочою групою напрацьовано проект 

документу, який містить загальні засади, принципи, процедури та механізми 
співфінансування Львівською обласною радо проектів міжнародної технічної 

допомоги, що реалізуються на території Львівської області; відповідний проект 
рішення винесено на розгляд чергової сесії ради; 

2. представник Асоціації входить до складу робочої групи з реалізації 

обласною радою спільного проекту з е-урядування Львівської та 
Дніпропетровської обласних рад і Фонду Східна Європа та бере участь у 

заходах, пов’язаних з реалізацією проекту; 
3. надання консультацій з питань місцевого розвитку та 

транскордонного співробітництва; 

4. протягом грудня 2013 року Асоціацією зібрано та узагальнено 
матеріали для слухань органів місцевого самоврядування щодо 
співфінансування з обласного бюджету проектів міжнародної технічної 

допомоги, що реалізовуватимуться у Львівській області; 
5. з грудня 2013 року Асоціація почала процес консультування 

представників органів місцевого самоврядування Львівської області щодо 
заявок на Всеукраїнський конкурс проектів та програм місцевого 
самоврядування на 2014 рік. 

Окрім цього, Асоціація надає обласній раді підтримку в питаннях 
підготовки проектів. Протягом 2013 року АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» 

на доручення обласної ради: 
1. розробила заявку до Програми обміну  кращими практиками 
місцевого самоврядування, яку Львівською обласною радою подано на 

Конкурс кращих практик 2013 року. Заявка, подана обласною радою, 
отримала спеціальну відзнаку Конкурсу; 
2. розробила та подала у партнерстві з Львівською обласною радою 

проект «Транскордонна співпраця задля розвитку» в рамках оголошеного 
Посольством Республіки Польща в Україні конкурсу малих грантів на 2013 

рік; 
3. розробляє проект Львівської обласної ради до участі у Всеукраїнському 
конкурсі проектів та програм місцевого самоврядування 2014 року щодо 

збереження дерев’яних церков Львівщини; 
4. адаптує проект  «Велокарпатія: новий погляд на розвитку 

туристичного потенціалу гірських районів Львівщини» для подачі 
корпоративного проекту від районних та обласної рад на Всеукраїнський 
конкурсі проектів та програм місцевого самоврядування 2014 року. Слід 

зазначити. що вказаний проект, розроблений Асоціацією та поданий 
Львівською обласною радою на Конкурс у 2012 році став переможцем, 
однак не був реалізований у зв’язку з відсутністю вчасного фінансування 

з державного бюджету. 
 

Співпраця з центральними та регіональними 
 органами виконавчої влади 

 

АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» готує пропозиції місцевим та 
центральним органам виконавчої влади і парламенту України щодо 
покращення умов здійснення транскордонної співпраці.  

Пропозиції АОМС «Єврорегіон Карпати Україна» з актуальних питань 
транскордонного співробітництва було надіслано та враховано у протоколах 

засідань Комісії транскордонного співробітництва українсько-польської 
Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального 
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співробітництва, що відбулася 4 квітня 2013 року в Красічині та  Українсько-

Польської Міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального 
співробітництва 11-12 червня 2013 року у м. Яремче. Представник Асоціації. 

який входить до складу вказаного органу, брав участь у засіданнях та 
презентував пропозиції, напрацьовані Асоціацією. 

Голова Правління АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» взяв участь у 

відео-конференції «Заходи Уряду в контекстів реалізації домовленостей, 
досягнутих під час саміту Україна – ЄС», яка була організована 25 квітня 

2013 року Міністерством закордонних справ України. В ході відео-
конференції було презентовано аналітичні матеріали Асоціації, пов’язані з 
можливістю поглиблення транскордонної співпраці у рамках єврорегіонів. 

Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» 
також протягом 2013 року виконувала низку делегованих Департаментом 
міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної 

адміністрації заходів, а саме: 
1. забезпечила участь делегації Малопольського воєводства у підписанні 

Виконавчого протоколу на 2013 – 2014 роки до Угоди між Львівською 
областю та Малопольським воєводством про міжрегіональне 
співробітництво 20-21 лютого 2013 року у м. Львові; 

2. виступила співорганізатором участі делегації від Львівської області у VI 
Міжнародній туристичній виставці “EXPO BATUMI 2013” 101-12 травня 

2013 року; 
3. виступила співорганізатором проведення заходу «Відзначення Дня 

Європи у Львівській області» 31 травня 2013 року у м. Львів. 

 
 

Розробка та впровадження проектів співпраці  з громадами в 

Українських Карпатах у 2013 році 
 

З метою реалізації статутних завдань та на виконання рішень засновників 
за час діяльності Асоціація розробила понад 40 проектів задля сприяння 
співпраці між органами місцевого самоврядування української частини 

Карпатського Єврорегіону та розвитку карпатських громад, протягом 2013 року 
надала консультації близько 40 представникам органів місцевого 

самоврядування та організацій громад з підготовки проектів. Крім того, вперше 
цього року представники АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» брали участь  в 
оцінці проектів за напрямком «Освіта» обласного Конкурсу ініціатив місцевих 

громад (оцінено 86 проектів) та Конкурсу освітніх ініціатив (оцінено 53 проекти) 
Отримані в ході оцінки досвід та навички використовуються Асоціацією при 
підготовці проектних пропозицій та розробці навчальних курсів для місцевих раж 

та організацій громад з питань методології планування проектів місцевого 
розвитку.  

Організацією упродовж січня – листопада 2013 року було розроблено 
(самостійно або у партнерстві) та подано на розгляд такі проекти:  

1. «Місце територіальної співпраці  у рамках Східного Партнерства», 

який розроблено спільно з Асоціацією «Єврорегіон Карпатський Польща» 
та Львівською міською радою та подано в рамках відкритого конкурсу 
пропозицій для громадських організацій, державних та приватних 

вищих навчальних закладів, а також дослідницьких інститутів на 
реалізацію завдання "Співпраця у галузі публічної дипломатії 2013", 

оголошеного Міністром закордонних справ Республіки Польща.  
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2. «Транскордонна співпраця єврорегіонів – польський досвід для 

України», який розроблено спільно з Асоціацією «Єврорегіон 

Карпатський Польща» та подано в рамках відкритого конкурсу 

пропозицій для громадських організацій, державних та приватних 
вищих навчальних закладів, а також дослідницьких інститутів на 
реалізацію завдання "Співпраця у галузі публічної дипломатії 2013", 

оголошеного Міністром закордонних справ Республіки Польща. 
3. «Карпатські мас-медіа як інструмент промоції транскордонної 

співпраці в Карпатському Єврорегіоні», який розроблено спільно з 

Асоціацією «Єврорегіон Карпатський Польща» і Західноукраїнським 
журналістським молодіжним фондом екологічної та туристично-

просвітницької інформації «WETI»  та подано в рамках відкритого 
конкурсу пропозицій для громадських організацій, державних та 
приватних вищих навчальних закладів, а також дослідницьких 

інститутів на реалізацію завдання "Співпраця у галузі публічної 
дипломатії 2013", оголошеного Міністром закордонних справ Республіки 

Польща. Проект отримав фінансування та був успішно реалізований. 
4. «Агенції місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону – польський 

досвід для України», який розроблено спільно з Асоціацією «Карпатська 

мережа співпраці» та подано в рамках грантового конкурсу програми 
«Зміни в регіоні» RITA на 2013 рік, оголошеного Фундацією «Едукація для 

Демократії» 
5. «Мережа міст Карпатського Єврорегіону – український 

компонент»», який розроблено спільно з Асоціацією «Єврорегіон 

Карпатський Польща» та подано в рамках грантового конкурсу програми 
«Зміни в регіоні» RITA на 2013 рік, оголошеного Фундацією «Едукація для 
Демократії». 

6. «Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад», який 
розроблено у партнерстві з громадською організацією «Європейський 

діалог» та подано в рамках оголошеного Посольством Фінляндії змагання 
грантів за програмою Фінського Фонду Місцевого Співробітництва на 
2013 рік. Проект отримав фінансування та перебуває у стадії реалізації. 

7. «Підтримка ініціатив карпатських  місцевих громад щодо 
використання відновлювальних джерел енергії», який подано на 

отримання фінансової підтримки для проведення малобюджетного 
проекту Посольства Німеччини в Україні. 

8. «Транскордонна співпраця задля розвитку», який розроблено у 

партнерстві з Львівською обласною радою та подано в рамках 
оголошеного Посольством Республіки Польща в Україні конкурсу малих 
грантів на 2013 рік. 

9. «Місцеві громади Карпатського Єврорегіону – мережування для 
розвитку», який подано на розгляд Національного Фонду за демократію 

(США).   
10. «Енергія Карпат: польський досвід у галузі енергозбереження для 

України», який розроблено спільно з Фундацією «Вільність і Демократія» 

в рамках Програми польської допомоги, що надається при посередництві 
Міністерства закордонних справ Республіки Польща у 2014 році в 
рамках конкурсу «ПОЛЬСЬКА ДОПОМОГА РОЗВИТКУ 2014». 

11. «Роль неурядових організацій та бібліотек у впровадженні 
елементів е-урядування при наданні місцевими радами 

Карпатського Єврорегіону адміністративних послуг», який 
розроблено у партнерстві з Львівською обласною універсальною 
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науковою бібліотекою та ГО «Європейський діалог» та в рамках Конкурсу 

проектів співпраці НУО з бібліотеками, оголошеного Радою міжнародних 
досліджень та обмінів в рамках програми «Бібліоміст». 

12. «Карпатська школа – осередок розвитку сільської громади», який 
розроблено у партнерстві з Старосамбірською, Перечинською та 
Рожнятівською районними радами та подано на конкурс грантів від 

компанії «Монсанто Україна». 
13. «Громади – за веселе дитинство на селі», який подано на конкурс 

грантів від компанії «Монсанто Україна». 
14. «Карпатська школа агротуризму та промоції регіональних 

продуктів», який подано на конкурс грантів від компанії «Монсанто 

Україна». 
15. «Регіональний розвиток у дії – уроки Вишеграду для України», 

який розроблено у партнерстві з Асоціацією «Єврорегіон Карпатський 

Польща», Агенцією регіонального розвитку у Свідніку, Агенцією 
регіонального розвитку (Чехія) та подано на конкурс Грантової програми 

Вишеград для Східного Партнерства Міжнародного Вишеградського 
Фонду.  

16. «Польсько-українська платформа співпраці задля громадського 

діалогу», який розроблено спільно з Товариством для розвитку і промоції 
Карпат «Про Карпатія» та громадською організацією «Європейський 

Діалог» та подано на  дофінансування у рамках оголошеного Фундацією 
Міжнародної Солідарності грантового конкурсу 2014 Програми 
«Сприяння демократії» за підтримки Міністерства закордонних справ 

Республіки Польща. 
 

Розробка та впровадження проектів транскордонного співробітництва 

у 2013 році 
 

АОМС «Єврорегіон Карпати - Україна» входить до території реалізації двох 
програм Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства: Програми 
Центральна Європа та Програми транскордонного співробітництва Польща – 

Білорусь - Україна.  
АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» є спостерігачем у Спільному 

Моніторинговому Комітеті Програми транскордонного співробітництва Польща – 
Білорусь - Україна. Це дає їй можливість представляти інтереси Карпатського 
Єврорегіону у Програмі, а також отримувати та в міру повноважень 

розповсюджувати актуальну інформацію про хід реалізації Програми. 
14 червня 2012 року закінчився третій конкурсний набір проектів до 

Програми транскордонної співпраці Польща – Білорусь - Україна 2007 – 2013.  

Зазначені нижче парасолькові проекти, розроблені з польськими партнерами, 
стали переможцями та будуть реалізовані у 2014 році: 

1. Промоція спільної історичної та культурної спадщини Польщі та України – 
«Форти Перемишля» (Перемишльський повіт Республіки Польща та 
Мостиський район України) У рамках проекту подано 10 мікропроектів, 

залучено загалом 21 партнера, в тому числі 11 організацій Львівської 
області. 

2. Транскордонна співпраця у галузі рекреаційного туризму у українсько-

польському прикордонні (Львівська, Івано-Франківська і Закарпатська 
області, Підкарпатське воєводство). У рамках проекту подано 12 

мікропроектів, залучено загалом 25 партнерів, в тому числі 12 організацій 
з України, серед яких 10 організацій Львівської області. 
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Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – 

Україна» відповідатиме за загальну координацію українським партнерів у 
реалізації проекту, а також за реалізацію 3 мікропроектів у їх рамках: 

1. «Розробка Стратегії транскордонного співробітництва на базі спільної 
історично-культурної спадщини (фортів часів І світової війни) 
Мостиського району Львівської області та Перемишльського повіту 

Підкарпатського воєводства». Загальною метою проекту є підвищення 
ефективності політики регіонального розвитку загалом в українсько-

польському прикордонні у Мостиському районі Львівської області та  
Перемишльському повіті Підкарпатського воєводства шляхом формування 
Програми транскордонної співпраці, Плану її реалізації у відповідності до 

європейських стандартів регіонального розвитку за партнерської участі всіх 
зацікавлених сторін - регіональних органів державної адміністрації, органів 
самоврядування, неурядових організацій та громад;  інституційного та 

професійного зміцнення неурядових організацій,  органів самоврядування 
та організацій громад, а також політики промоції транскордонного регіону 

зокрема шляхом напрацювання Стратегії промоції транскордонного 
мікрорегіону «Форти прикордоння». 

2. «Транскордонна платформа промоції рекреаційного потенціалу 

Карпат». Загальною метою проекту є популяризація природного та 
культурного потенціалу на території української та польської частин 

Карпатського Єврорегіону.   
3. «Стратегія розвитку рекреаційного туризму польсько-української 

частини Карпатського Єврорегіону».  Метою проекту є аналіз природного 

і культурного потенціалу та розробка інструментів популяризації 
рекреаційного туризму українсько-польського прикордоння.  

Слід зазначити, що Асоціація органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати – Україна» входить до складу Спільного програмного 
комітету Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь 

– Україна 2014 – 2020. Завданням комітету є розробка проекту Програми для 
подання його на затвердження Європейській Комісії. 28-29 жовтня 2013 року 
відбулося засідання Комітету, в якому взяла участь і представник Асоціації. 

Основним завдання Асоціації є сприяння створенню механізмів забезпечення 
участі громадами Карпатського Єврорегіону у реалізації Програми.   

 
Проектна діяльність Асоціації у 2013 році 

 

Асоціація також реалізує власні проекти: 
1. Проект «Мережа місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону – 

можливості для України» реалізується Асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна»  у партнерстві з організаціями 
Вишеградських держав: товариством «Єврорегіон Карпатський Польща» (Польща), 

Агенцією регіонального розвитку Свідніку (Словацька Республіка) та Агенцією 
регіонального розвитку (Чеська Республіка). Проект фінансується Міжнародним 
Вишеградським Фондом. Метою проекту є створення передумов для системного 

місцевого розвитку в українській частині Карпатського Єврорегіону шляхом 
зміцнення ролі агенцій місцевого розвитку та використання досвіду 
Вишеградських прикордонних регіонів.   Мети, визначеної партнерами проекту, 

буде досягнуто завдяки реалізації таких завдань: використанню агенціями 
місцевого розвитку прикордонних гірських регіонів України кращих європейських 

практик; підвищення професійного рівня представників українських агенцій 
місцевого розвитку; напрацювання системного підходу до співпраці агенцій 
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місцевого розвитку з місцевою владою для вирішення актуальних проблем 

розвитку; створення мережі агенцій місцевого розвитку Карпатського 
Єврорегіону. Проектом передбачено реалізацію таких заходів:  проведення 

конференції відкриття проекту, організація навчального візиту до Польщі та 
Словацької Республіки, проведення семінарів та тренінгів для представників 
українських агенцій місцевого розвитку, розробка стратегічних планів для 3 

українських агенцій місцевого розвитку, публікації аналізів та рекомендацій для 
українських агенцій місцевого розвитку, промоція проекту, створення мережі 

українських агенцій місцевого розвитку та включення її до мережі регіонального 
розвитку Карпатського Єврорегіону. Проект сприятиме покращенню ситуації 
цільових груп шляхом: створення мережі співпраці та бази даних українських 

агенцій місцевого розвитку; 2) розробки рекомендацій. які можуть були 
використані українськими агенціями місцевого розвитку; 3) підвищення 
професійного рівня представників агенцій місцевого розвитку; 4) популяризації 

кращих практик місцевого розвитку Вишеградських держав в Україні. Термін 
реалізації проекту: 1 травня 2013 року – 30 квітня 2014 року. Протягом 2013 року 

у рамках проекту було здійснено такі заходи: 
- проведено 2 робочі зустрічі партнерів проекту (6 червня 2013 року у 

м. Львів та 12 вересня 2013 року у м. Ужгород) за участю представників 

усіх партнерів проекту з поточного моніторингу стану реалізації проекту; 
- 7 червня 2013 року у м. Львів у приміщенні Львівської обласної ради 

проведено конференцію відкриття проекту під назвою «Агенції 
місцевого та регіонального розвитку Карпатського Єврорегіону: розбудова 
потенціалу шляхом партнерства» за участю 60 осіб з метою його 

презентації представникам цільової групи і формування партнерського 
оточення реалізації проекту; 

- 7 червня 2013 року у м. Львів у приміщенні Львівської обласної ради 

проведено прес-конференцію з нагоди відкриття проекту за участю 
представників 10 засобів масової інформації з метою забезпечення 

інформування громадськості про проект; 
- проведено семінари «Досвід Вишеградських держав у сфері 

стратегічного планування та фандрайзингу для агенцій 

регіонального/місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону» для 
загалом 105 представників агенцій регіонального та місцевого розвитку, 

громадських організацій Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської 
та Чернівецької областей 10 вересня у м. Львів, 11 вересня – у м. Івано-
Франківськ та 12 вересня – у м. Ужгород; 

- проведено аналіз стану функціонування агенцій місцевого розвитку 
в Україні, Польщі, Словаччині та Чехії; 

- сформовано базу даних агенцій регіонального і місцевого розвитку 

української частини Карпатського Єврорегіону 
- організовано та проведено Конкурс з розробки для агенцій 

регіонального/місцевого розвитку  української частини 
Карпатського Єврорегіону на розробку  стратегічних планів 
діяльності організацій. У рамках конкурсу, який тривав з 9 вересня по 

30 жовтня 2013 року, до Асоціації надійшло 9 заявок. Трьом інституціям-
переможцям Конкурсу у рамках проекту буде розроблено стратегічні 
плани  розвитку організацій; 

- оголошено відбір учасників Мережі агенцій місцевого розвитку 
Карпатського Єврорегіону. Протягом терміну подачі заявок (9 вересня 

– 30 жовтня 2013 року) 50 організацій висловили готовність стати 
членами мережі; 
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- проведено відбір учасників навчального візиту до Польщі та 

Словаччини 26-29 листопада 2013 року. На можливих 20 місць подано 
51 заявку від представників громадських організацій Львівської, Івано-

Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей 
- проведено 7 тренінгів на території Львівської, Івано-Франківської, та 

Закарпатської на тему «Методологія планування та підготовки 

проектів місцевого розвитку» для загалом 114 представників агенцій 
місцевого розвитку та організацій громад. Тренінги відбулися: 1 жовтня у 

м. Львів, 2 жовтня у м. Сокаль, 3 жовтня у м. Дрогобич; 24 жовтня у смт. 
Верховина, 25 жовтня у м. Рожнятів, 14 листопада у м. Тячів та 15 
листопада у м. Перечин;  

- напрацьовано рекомендації для підвищення ефективності діяльності 
українських агенцій місцевого розвитку; 

- організовано ознайомчо-навчальний візит 20 представників агенцій 

місцевого/регіонального розвитку Закарпатської, Івано-
Франківської, Львівської та Чернівецької областей до Польщі та 

Словаччини 26-29 листопада 2013 року 
- створено інтернет-сторінку проекту. Персоналом Асоціації на цьому 

ресурсі розміщується актуальна інформація про проект, а також 

аналітичні матеріали для агенцій регіонального і місцевого розвитку.   
 

2. Проект «Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих 
громад» реалізується Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 
Карпати – Україна»  у партнерстві з громадською організацією «Європейський 

діалог». Проект фінансується Посольством Фінляндії в Україні. Метою проекту є 
створити сприятливе середовище для сталого соціально-економічного розвитку на 
місцевому рівні шляхом самоорганізації громад, налагодження  їх співпраці з 

органами місцевої влади та впровадження громадських ініціатив у вибраних 
громадах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Завдання 

проекту: стимулювання діяльності щодо самоорганізації громад через надання 
фінансової підтримки їх громадським ініціативам для вирішення соціально 
важливих проблем; підвищення професійного рівня представників органів 

місцевого самоврядування, громадськості в питаннях планування розвитку 
територій, прозорої системи місцевого самоврядування за участю громадськості; 

Розробка регіональних програм місцевого розвитку за активної участі громад; 
Поширення практичного досвіду учасників проекту в плануванні та ухваленні 
рішень за участю громадськості; підвищення соціальної активності та 

самоорганізація громади для підтримки для забезпечення сталого місцевого 
розвитку, адміністративної та фінансової децентралізації, зміцнення демократії. 
Термін реалізації проекту: 1 травня 2013 року – 30 квітня 2014 року. Пілотні 

райони реалізації проекту: Самбірський район Львівської області Богородчанський 
район Івано-Франківської області та Великоберезнянський район Закарпатської 

області. Протягом 2013 року у рамках проекту було здійснено такі заходи: 
- у травні 2013 року на базі АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна»  

створено Карпатський ресурсний центр громад, в рамках 

працівники асоціації на постійній основі надавають консультації 
представникам місцевих громад Карпатського Єврорегіону з питань 
стратегічного планування місцевого розвитку, проектного 

менеджменту та залучення ресурсів на місцевому рівні, діалогу з 
владою; 
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- створено інтернет-сторінку проекту. Персоналом Асоціації на цьому 

ресурсі розміщується актуальна інформація про проект, а також 
аналітичні матеріали з питань місцевого розвитку; 

- протягом 1 червня – 25 липня 2013 року організовано проведення 
Конкурсу мікропроектів громад. У рамках Конкурсу до Асоціації 
органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати - Україна» 

надійшло 29 проектів, в тому числі 11 проектів з Самбірського району, 
10 – з Великоберезнянського та 8 – з Богородчанського районів.          

Загальний бюджет отриманих мікропроектів склав 1 803 604,6 грн., з 
них обсяг фінансування Асоціації - 658 905,60 грн. Основними 
напрямками поданих в рамках конкурсу  мікропроектів є охорона 

здоров’я, освіта, заходи збереження енергії на місцевому рівні, 
облаштування дитячих майданчиків, навколишнє середовище, 
благоустрій громадських місць, комплексна реабілітація людей з 

інвалідністю та інші. Переважними подавачами мікропроектів 
виступили органи місцевого самоврядування,  громадські організації 

та ініціативні групи. До фінансування відібрано 14 мікропроектів, 
законтрактовано та реалізуються 13 мікропроектів на загальну 
суму 632 542 грн. Розмір мікрогрантів Асоціації складає 295 320 грн. 

- проведено районні семінари – презентації конкурсу, під час яких 
презентовано проект, а також оголошено Конкурс мікропроектів 

громад. У семінарах, які відбулися 4 червня у смт. Богородчани, 11 
червня у смт. Великий Березний та 12 червня у м. Самбір взяло участь 
загалом 104 представники районних рад та районних державних 

адміністрацій, місцевих рад, громад та організацій громадянського 
суспільства; 

- проведено консультаційні семінари в районах для надання 

допомоги під час підготовки заявок на Конкурс.  У семінарах, які 
відбулися 16 липня у смт. Богородчани, 11 липня у смт. Великий 

Березний та 8 липня у м. Самбір взяло участь загалом 69 
представників місцевих рад та громад. зацікавлених участю у 
Конкурсі мікропроектів громад;  

- проведення  14 громадських слухань в кожній громаді, яка визнана 
переможцем Конкурсу. Під час громадських слухань обговорювалися 

проблеми розвитку сіл, питання вибору пріоритетних проблем, а також 
засади реалізації мікропроектів громад. У громадських слуханнях 
взяли участь загалом 280  зацікавлених осіб, в першу чергу 

представників громади, влади, бізнесу. Заходи відбулися протягом 2-3 
вересня у селах Старі Богородчани, Старуня, Гута та Глибоке 
Богородчанського району; 11-12 вересня у селах Кострино, Костева 

Пастіль, Стричава та Люта Великоберезнянського району та 16-17 
вересня у селах Баранівці, Ралівка, Луки, Михайлевичі, Вощанці та м. 

Новий Калинів Самбірського району. 
- Проведено навчання потенційних учасників пілотних 

мікропроектів щодо реалізації, під час яких також підписано Угоди 

на реалізації мікропроектів.   У навчаннях, які відбулися 3 вересня у 
смт. Богородчани, 13 вересня у смт. Великий Березний та 17 вересня у 
м. Самбір взяло участь загалом 45 представників громад-переможців 

Конкурсу мікропроектів;  
- з вересня 2013 року триває впровадження затверджених 

конкурсною комісією 13 мікропроектів відповідно до поданих 
громадами мікропроектних пропозицій. Громада м. Новий Калинів, 
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яка стала переможцем Конкурсу, відмовилася від впровжаення 

проекту у зв’язку із складною ситуацією з виплатою бюджетних 
коштів (міської ради), передбачених на співфінансування проекту; 

- протягом грудня 2013 року здійснено 13 моніторингових виїздів до 
місць реалізації мікропроектів у Самбірському, Богородчанському та 
Великоберезнянському районах. За підсумками виїздів напрацьовано 

рекомендації щодо реалізації проектів та моніторингові звіти. 
 

3. Проект «Карпатські мас-медіа як інструмент промоції 
транскордонної співпраці в Карпатському Єврорегіоні» реалізувався 
Асоціацією «Єврорегіон Карпатський Польща» у партнерстві з Асоціацією органів 

місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» та Західноукраїнським 
журналістським молодіжним фондом екологічної та туристично-просвітницької 
інформації «WETI»  за фінансової підтримки Департаменту публічної та культурної 

дипломатії Міністерства Закордонних Справ Республіки Польща в рамках 
конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2013». Проект «Карпатські мас-

медіа як інструмент промоції транскордонної співпраці в Карпатському 
Єврорегіоні» мав на меті підвищення якості інформації на тему регіонального 
розвитку та транскордонної співпраці шляхом посилення співпраці карпатських 

мас-медіа з Підкарпатського воєводства Республіки Польща та Львівської, Івано-
Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей України  рамках 

Карпатського Єврорегіону. Результатом проекту стало створення Ради 
Карпатських Мас-медіа з метою підтримки транскордонної співпраці, 
налагодженої в ході реалізації проекту, та ініціювання нових спільних заходів, в 

тому числі нових проектів. Цільова група проекту – представники засобів масової 
інформації, в тому числі журналісти регіонального телебачення, радіо, Інтернет 
видань, інформаційних агентств, газет з транскордонного регіону 

Підкарпатського воєводства Республіки Польща та Львівської, Івано-Франківської, 
Закарпатської та Чернівецької областей України. Термін реалізації проекту: 1 

червня – 30 листопада 2013 року. У рамках проекту проведено такі заходи: 
- проведено аналіз діяльності засобів масової інформації української 

та польської частин Карпатського Єврорегіону; 

- напрацьовано базу даних засобів масової інформації Львівської, 
Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей України і 

Підкарпатського воєводства Польщі; 
- проведено аналіз грантових програм, які передбачають можливість 

реалізації спільних українсько-польських медійних проектів; 

- протягом 18-21 вересня 2013 року у м. Ряшів (Польща) проведено 
навчання з методології підготовки транскордонних проектів за участю 
40 представників засобів масової інформації Львівської, Івано-Франківської, 

Закарпатської та Чернівецької областей України; 
- 18 жовтня у м. Львів проведено Форум Карпатських мас-медіа  за 

участю 140 представників засобів масової інформації, а також регіональних 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та представників 
Карпатського Єврорегіону в Україні і Польщі; 

- під час Форуму створено Раду Карпатських Мас-медіа, до складу 
якої увійшли представники регіональних спілок журналістів української та 
польської частин Карпатського Єврорегіону та асоціацій Карпатський 

Єврорегіон Польща та «Єврорегіон Карпати - Україна». Угоду про утворення 
Ради підписано під час прес-конференції, яка відбулася напередодні 

Форуму; 
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- видано та розповсюджено публікацію про проект, яка містить усі 

його напрацювання.  
 

4. Проект корпоративної соціальної відповідальності компанії UPS 
в Україні. Угода про реалізацію Асоціацією проекту  була підписана 1 червня 
цього року. Термін реалізації проекту – до 1 липня 2014 року. Метою проекту є 

підтримка місцевих та регіональних освітніх програм, зміцнення економічного та 
екологічного розвитку, а також діяльність у сфері культурного обміну учнів з 

польсько-українського прикордоння (місцевості Ліпа, гміна Бірча; Сєракосьце, 
гміна Фредрополь, а також Нижанковичі,  Головецько, Терло Старосамбірського 
району). Протягом 2013 року у рамках проекту здійснено такі заходи: 

- загальний супровід освітньої складової проекту, зокрема щомісячно  
350 учнів Нижанковицької та Головецької шкіл проходять 380 годин 
додаткових занять з інформатики, гри на бандурі та танців, які 

проводяться 7 вчителями за рахунок коштів проекту корпоративної 
соціальної відповідальності компанії UPS в Україні;  

- забезпечення Інтернет-зв’язком шкіл – учасників проекту. 
 
 

Розбудова єврорегіональної системи співпраці 
 

Карпатський Єврорегіон є найстарішим єврорегіоном за участю України. 
Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна», яка 
виконує функції Національного представництва, одним із своїм завдань має 

формування єврорегіональної системи співпраці як з українськими, так із 
іншими єврорегіонами з метою підвищення ефективності транскордонної 
співпраці.  

Протягом 2013 року  на виконання вказаного завдання Асоціація: 
- у вересні 2013 року налагодила співпрацю в Асоціацією 

європейських прикордонних регіонів, що дає можливість нашій 
організації використовувати найсучасніші напрацювання та 
аналітичні матеріали з питань транскордонного та єврорегіонального 

співробітництва, а також входити в партнерську мережу 
європейських суб’єктів транскордонного співробітництва; 

- налагодила співпрацю з єврорегіонами за участю Білорусі, а саме 
«Дніпро», «Буг», «Німан» та «Озерний край». 17-18 жовтня відбулася 
робоча зустріч білорусів з представниками Львівської обласної ради, 

Львівської обласної державної адміністрації та АОМС «Єврорегіон 
Карпати – Україна». Робоча зустріч була присвячена обміну досвідом 
щодо діяльності представництва найстаршого єврорегіону за участю 

України – Карпатського та білоруських єврорегіонів; 
-    співорганізувала 17 жовтня 2013 року у партнерстві з Регіональним 

філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, 
Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською 
обласною радою, Інститутом регіональних досліджень НАН України 

круглий стіл на тему: «Єврорегіони як інноваційна форма 
розвитку транскордонного співробітництва України» з метою 
виявлення чинників, узагальнення перешкод, обґрунтування 

механізмів та інструментів активізації розвитку і підвищення 
ефективності транскордонного співробітництва регіонів України у 

межах єврорегіонів. 
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Формування мереж співпраці 

 
 З метою об’єднання зусиль зацікавлених сторін щодо підвищення 

ефективності місцевого та регіонального розвитку в рамках української частини 
Карпатського Єврорегіону, Асоціацією у вересні 2013 року ініційовано 
створення Мережі місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону. 

Оголошення про створення мережі було розповсюджено серед зацікавлених 
сторін. Станом на 30 жовтня 2013 року до співпраці в рамках Мережі шляхом 

надсилання Декларацій участі зголосилося 50 агенцій регіонального/місцевого 
розвитку та неурядових організацій, що займаються питаннями 
місцевого/регіонального розвитку української частини Карпатського Єврорегіону: 

Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Асоціація 
пропонує учасникам Мережі: 

- професійні консультацій для представників агенцій регіонального/місцевого 

розвитку з питань  стратегічного планування, проектного менеджменту,  
налагодження партнерств і транскордонної співпраці, створення та 

функціонування організацій та впровадження громадських ініціатив; 
- Інтернет сервіс з базами даних та «базою знань» для агенцій 

регіонального/місцевого розвитку з питань  стратегічного планування, 

проектного менеджменту,  налагодження партнерств і трансокрдонної 
співпраці;  

- розробку для агенцій регіонального/місцевого розвитку  стратегічних планів; 
- надання підтримки (технічної, фінансової та адміністративної) для реалізації 

ініціатив агенцій регіонального/місцевого розвитку; 

- проведення тренінгів, семінарів, навчань з питань створення та 
функціонування агенцій регіонального/місцевого розвитку та 
впровадження громадських ініціатив. 

 

Інформаційна, аналітична та промоційна діяльність Асоціації 
 

У звітному періоді Асоціація взяла участь у таких заходах: 
1. 14 лютого 2013 року Асоціацією презентовано можливість реалізації освітніх 

проектів у рамках обласних, а також транскордонних проеграм під час 
семінару директорів ЗСШ І-ІІІ ступенів Старосамбірського району, що 
проходив у смт. Нижанковичі; 

2. напрацювання Асоціації у галузі транскордонної співпраці у Карпатському 
Єврорегіоні представлено під час засідання 4 робочої групи «Регіональний 

розвиток та політика згуртування» Національного Конвенту України щодо 
ЄС, який проходив у м. Івано-Франківськ 12 квітня 2013 року; 

3. представник Асоціації взяла участь у семінарі щодо перспектив розвитку 

транскордонного співробітництва України з Польщею, Словаччиною та 
Угорщиною, що проходив у м. Луцьк 4-6 вересня 2013 року; 

4. голова Правління Асоціації взяв участь у обговоренні питань подальшого 

розвитку Карпатського Єврорегіону під час чергової конференції з циклу 
«Європа Карпат». що проходила 4 вересня в Криниці (Польща) у рамках 

Міжнародного Економічного Форуму; 
5. Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» була представлена під час 

міжнародного ярмарково-конференційного заходу «Альпійсько-Карпатський 

Форум співпраці», який проходив 7-8 вересня 2013 року у м. Ряшів 
(Польща); 

6. Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» виступила співзасновником 
Єврорегіонального Кластеру АГРО-КАРПАТИ, створеного 12 грудня 2013 
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року у м. Ряшів (Республіка Польща) з метою розвитку міжнародного 

співробітництва у сільському господарстві, харчовій промисловості та 
біоекономіці у рамках карпатського Єврорегіоні. Декларацію про створення 

кластеру підписано під час міжнародної конференції «Агро-Карпати 2013», 
яка проходила 12-14 грудня 2014 року. 
З метою забезпечення доступу зацікавлених сторін до актуальних питань 

розвитку Карпатського Єврорегіону та транскордонної співпраці в його рамках 
працівниками асоціації постійно здійснюється супровід Інтернет сторінки 

Карпатського Єврорегіону, а також сторінки організації у соціальній мережі 
Facebook.  

 

 
Ресурси організації у 2013 році 

 

Кадрові ресурси 
На постійній основі в організації у 2013 році працювало 5 осіб: виконавчий 

директор. заступник директора – фінансовий менеджер, менеджер проектів, 
менеджер з взаємодії з органами місцевого самоврядування та бухгалтер (0.5 
ставки). Для реалізації власних проектів Асоціація працевлаштовує на тимчасовій 

основі додаткових осіб, які володіють необхідною кваліфікацією для їх ефективної 
реалізації. 

Фінансові ресурси 
До внутрішніх фінансових ресурсів належать тільки членські внески 

органів місцевого самоврядування. У 2013 році розмір надходжень з членських 

внесків становив 165 000 грн. Членські внески оплатили Львівська обласна рада, 
Богородчанська, Великоберезнянська та Сколівська районні ради. Однак, 
загальний бюджет Асоціації додатково складають також кошти на реалізацію 

окремих делегованих завдань у галузі транскордонної співпраці та проектів.  
 

Структура надходжень до бюджету Асоціації у 2013 році  
 

Види внесків: 
ПЛАН,    

тис. грн. 

ФАКТ,       

тис. грн. 

1. Членські внески, в т.ч.: 350,00 215,0 

1.1. Членські внески обласних рад 280,0 200,0 

1.2. Членські внески районних рад 70,0 15,0 

2. Кошти на реалізацію окремих делегованих 

завдань у галузі транскордонної співпраці 
100,0 105,8 

3. Надходження по погашенню кредиторської 

заборгованості на реалізацію окремих делегованих 

завдань у галузі транскордонної співпраці за 2012 рік 

0 83,2 

3. Реалізація проектів  250,0 1165,0 

3.1. Проект «Корпоративна соціальна відповідальність» 

(Донор - компанія United Parcel Services Co через 

громадську організацію PAUCI). 

Термін реалізації: 2011-2014 рр. 

 211 

3.2. Проект «Мережа місцевого розвитку Карпатського 
Єврорегіону – можливості для України»,  

(Донор - Міжнародний Вишеградський Фонд).  

Термін реалізації: 2013-2014 рр. 

 446 
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3.3.Проект «Карпатська мережа підтримки розвитку 
місцевих громад», 
(Донор-Посольство Фінляндії в Україні). 
Термін реалізації: 2013-2014 рр. 

 508 

ВСЬОГО 700,0 1573,0 

 

Структура видатків Асоціації у 2013 році  
 

 

База приміщень та устаткування 
Виконавча дирекція АОМС «Єврорегіон Карпати - Україна» розміщена у 

приміщенні Львівської обласної ради за адресою: 79008, м. Львів. вул. 

Винниченка. 18, та спільно з Асоціацією «Ради Львівщини» займає дві кімнати, в 
т.ч. одну прохідну. Три працівники мають окремі письмові столи з комп’ютерами. 

Дирекція має дві телефонні лінії, одна з яких використовується і для факсу. 
Доступ до Інтернету можливий завдяки телефонному сполученню. Асоціація має 
власну Інтернет-сторінку (www.euroregionkarpaty.com.ua), де розміщена актуальна 

інформація про діяльність організації.  

№ Назва статті 
ПЛАН,  

тис. грн. 

ФАКТ,  

тис. грн. 

1 Фонд оплати праці  350,0 195,0 

2 Відрядження 10,0 7,5 

3 Канцтовари 3,0 0,7 

4 Оплата послуг зв’язку та Інтернету 4,0 1,8 

5 Банківські послуги 2,0 2,0 

6 Обслуговування комп’ютерної техніки та 

офісного обладнання 

3,0 0,5 

7 Обслуговування Інтернет-сайту 2,0 0,4 

8 Господарські витрати 1,0 0,0 

9 Організація засідань статутних органів, 

навчань, семінарів  

45,0 3,8 

10 Видатки, пов’язані з підготовкою програм та з 

реалізацією проектів, в т.ч. власний внесок 

30,0 169,0 

11 Видатки, пов’язані з реалізацією проектів  250,0 936,0 

 11.1.Проект «Корпоративна соціальна 

відповідальність» 

(Донор-компанія United Parcel Services Co. 

через громадську організацію PAUCI). 

Термін реалізації: 2011-2014 рр. 

 138,0 

 11.2.Проект «Мережа місцевого розвитку 
Карпатського Єврорегіону – можливості для 
України»,  

(Донор-Міжнародний Вишеградський Фонд).  

Термін реалізації: 2013-2014 рр. 

 
369,0 

 

 3.3.Проект «Карпатська мережа підтримки 
розвитку місцевих громад», 
(Донор-Посольство Фінляндії в Україні). 
Термін реалізації: 2013-2014 рр. 

 
429,0 

 

ВСЬОГО 700,0 1316,0 
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У зв’язку із збільшенням чисельності працівників Асоціації. а також з 

діючими та планованими до реалізації у 2014 році проектами, Асоціація відбуває 
потребу у збільшення площі приміщення організації.  
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Докладніше про заходи  Асоціації у 2013 році 

 
Загальні Збори Асоціації органів місцевого самоврядування  

«Єврорегіон Карпати – Україна» 

Дата проведення: 23 травня  2013 року 
Кількість учасників: 41 представник органів місцевого самоврядування - членів Асоціації. 

Місце проведення: м. Трускавець, конференц-зал санаторію «Карпати» 

Мета: забезпечення статутної діяльності Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 
Карпати - Україна» 

 

Під час засідання Загальних 

зборів АОМС «Єврорегіон Карпати – 

Україна», у якому взяли участь 

голова Львівської обласної ради 
Петро Колодій та заступник голови 

Івано-Франківської обласної ради 

Остап Дзеса, були розглянуті 

питання щодо вступу нових членів 

до Асоціації, прийнято звернення 
до Кабінету Міністрів України щодо 

необхідності активізації роботи з 

розробки та затвердження 

Державної програми сталого 

розвитку Українських Карпат, 

затверджено новий склад 
Правління  та Ревізійної Комісії 

Асоціації, звіт про проведену роботу 

за період 2010-2012 роки та 

визначено пріоритетні напрямки 

діяльності Асоціації на 2013 рік.  
Велику увагу учасники Загальних Зборів приділили тому, що на рівні держави потрібно 

прийняти Державну програму сталого розвитку Українських Карпат, доповідь з цього приводу 

виголосив представник Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України 

к.е.н Петро Жук. Тема збереження лісів та екологічної рівноваги взагалі, тема доріг та річок, 

підтримки «зеленого туризму» та ініціатив щодо залучення європейських коштів – все це 

обговорювали не лише під час офіційної частини зустрічі, а й у неформальному колі. 
Українські Карпати зберігають 

важливу природну і культурну спадщину. 

При цьому карпатські території 

наштовхуються на непрості виклики в 

економічному та соціальному зростанні. 

Вони потребують особливої політики 
регіонального розвитку. І, як зазначив 

голова Львівської обласної ради Петро 

Колодій, «сьогодні ми будуємо нову 

регіональну політику, яка базується на 

взаємодії органів місцевого 
самоврядування усіх рівнів – від обласного 

до сільського». 

Чи не найголовнішим пунктом в 

роботі Загальних зборів АОМС стало 

прийняття узгодженого звернення до 

Кабінету Міністрів України щодо 
необхідності активізації роботи з розробки та затвердження Державної програми сталого розвитку 

Українських Карпат. 
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Засідання Правління Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 

Карпати – Україна» 

Дата проведення: 23 травня  2013 року 
Кількість учасників: 13 членів правління, 27 представників органів місцевого самоврядування 

– членів Асоціації. 

Місце проведення: м. Трускавець, конференц-зал санаторію «Карпати» 
Мета : забезпечення статутної діяльності Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 

Карпати - Україна» 

 

Після завершення засідання 

Загальних Зборів відбулося відкрите 

засідання Правління, на якому було 
затверджено графік заходів дирекції 

Асоціації на 2013 рік, бюджет 

організації, а також Положення про 

створення Карпатського ресурсного 

центру громад в рамках Асоціації. 

Перед виконавчої дирекцією 
Асоціації учасники поставили багато 

завдань – першочергові з яких: 

налагодження взаємодії з 

міжфракційним депутатським 

об’єднанням «Карпатська Група» та 
організація проведення VІІ засідання 

Української Національної Ради 

Карпатського Єврорегіону. 
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Семінар – презентація проекту 

«Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад» 

 

Дата проведення: 4 червня  2013 року 
Кількість учасників:  36  представників районної ради та районної державної адміністрації, 

місцевих рад, громад та організацій громадянського суспільства Богородчанського району 

Місце проведення: м.Богородчани, зал засідань Богородчанської районної ради 

Мета : оголошення конкурсу мікропроектів громад, презентація проекту. 

                 

 

                   У семінарі взяли участь перший 
заступник голови Івано-Франківської обласної 

ради  Олександр Левицький, голови 

Богородчанської районної ради та районної 

державної адміністрації, сільські та селищні 

голови району, представники громадських 

організацій та засобів масової інформації 
Богородчанщини. Перед присутніми з 

вітальним словом виступив також голова 

Правління Асоціації Володимир Горбовий, 

який підкреслив: «Громада має чітко 

виокремити для себе ту проблему, яка на 
сьогодні є найважливішою на її території.  В 

рамках проекту Асоціація надасть фінансову 

підтримку з метою вирішення невідкладних 

проблем громад. Це може бути ремонт школи, 

Народного дому, лагодження дороги тощо. 

Однак важливо, аби громада прийняла 
спільне рішення і брала участь в реалізації 

цього проекту». 

                Персонал проекту ознайомив 

учасників семінару з умовами Конкурсу у 

рамках проекту «Карпатська мережа 
підтримки розвитку місцевих громад», 

відповідно до яких чотири громади 

Богородчанського району зможуть отримати 

співфінансування мікропроектів з окремих 

питань соціально – економічного розвитку в 

розмірі 25 000 гривень. На всі питання 
учасників відповіла Галина Литвин, керівник 

проекту, виконавчий директор АОМС 

«Єврорегіон Карпати-Україна». 
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Перша робоча зустріч партнерів проекту «Мережа місцевого розвитку Карпатського 

Єврорегіону – можливості для України» 

 

Дата проведення: 6 червня  2013 року 
Кількість учасників: 10  представників  партнерів проекту  

Місце проведення: м. Львів, сесійна зала Львівської обласної ради 

Мета: презентація проекту, формування обов’язків кожного з партнерів, обговорення умов 

партнерської угоди та планування реалізації заходів проекту. 

 

 

У зустрічі взяли участь 
представники усіх партнерів 

проекту: Галина Литвин та 

Андрій Ганкевич з Асоціації 

органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон 

Карпати  - Україна», Агнєшка 
Фриц, Оксана Петринич та 

Марта Осєцка з Асоціації 

«Єврорегіон Карпатський 

Польща», Мірон Мікіта та 

Габріела Біланінова із словацької 
Агенції регіонального розвитку 

Свідніку та Ярослав і Владіміра 

Штефек та Мартіна Юрічкова з 

Агенції регіонального розвитку 

(Чехія). 

Під час робочої зустрічі 
керівник проекту Галина Литвин 

презентувала основні засади та 

підходи до його реалізації. 

Учасники обговорили календарний графік реалізації, детально узгодили обсяг обов’язків кожного 

з партнерів та умови партнерської угоди. 
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Конференція - відкриття проекту «Агенції місцевого та регіонального розвитку 

Карпатського Єврорегіону: розбудова потенціалу шляхом партнерства» 

 

Дата проведення: 7 червня  2013 року 
Кількість учасників:  60  представників органів місцевого самоврядування, громадського 

сектору, експерти та науковці України,Польщі, Чехії, Словаччини 
Місце проведення: м.Львів, сесійна зала Львівської обласної ради 

Мета: презентація проекту, формування інституційного середовища його реалізації. 

                   
Конференція знаменувала собою початок реалізації проекту «Мережа місцевого 

розвитку Карпатського Єврорегіону – можливості для Україна», який реалізує Асоціація органів 

місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» за фінансової підтримки 

Міжнародного Вишеградського Фонду. 
У рамках конференції виконавчим директором Асоціації «Єврорегіон Карпати – 

Україна» Галиною Литвин презентовано проект «Мережа місцевого розвитку Карпатського 

Єврорегіону – можливості для Україна», а також ініціативу створення мережі агенцій 

місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону, котра сприятиме посиленню неурядових 

українських інституцій, що займаються питаннями місцевого та регіонального розвитку, 

налагодженню їх ефективного партнерства із закордонними колегами та в перспективі 
напрацювання спільних проектів 

розвитку карпатського регіону. 

З вітальним словом до учасників 

конференції звернувся представник 

Львівської обласної ради, в приміщенні 
якої власне було організовано 
захід, Павло Хобзей, голова комісії з 

питань євроінтеграції, транскордонного 

співробітництва та зв’язків з українцями 

за кордоном. 

Під час конференції кращі 
практики діяльності агенцій 

регіонального та місцевого розвитку 

країн Вишеградської групи 
презентували Януш Мрочка, Директор 

бюро Ряшівської агенції регіонального 
розвитку (Польща), Мірон Мікіта, 

директор Агенції регіонального розвитку 
Свідніку (Словаччина), Ярослав 
Штефек, директор Агенції регіонального розвитку (Чехія) та Мартіна Юрічкова, менеджер 

проекту Агенції регіонального розвитку (Чехія). 

Потенціал  розвитку агенцій місцевого та регіонального розвитку у Карпатському 

Єврорегіоні, а також напрацювання «Єврорегіону Карпатського Польща» у галузі підтримки 
інституцій регіонального розвитку презентувала Агнєшка Фриц, менеджер проектів товариства 

«Єврорегіон Карпатський Польща».Про необхідність налагодження партнерства між владою та 
громадами з метою забезпечення сталого розвитку транскордонного Карпатського регіону 
зазначила Надія Мікула, професор, доктор економічних наук, завідувач відділу проблем ринкової 

інфраструктури та транскордонного співробітництва Інституту регіональних досліджень НАН 
України.Президент громадської організації «Європейський діалог» Олександр Софій зі Львова у 

своїй презентації акцентував на потенціалі карпатських агенцій як інструментів сприяння 

регіональному та локальному розвитку.З практичними аспектами функціонування агенцій в 
Україні учасників конференції ознайомила Ганна Костюк, директор Сокальської агенції 

регіонального розвитку, депутат Львівської обласної ради.Діяльність обласних ресурсних центрів 
громад в рамках проекту ЄС - ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ", які 

мають величезний досвід підтримки агенцій місцевого розвитку, презентувала Ірина 
Галайко, координатор проекту ЄС - ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ" у 

Львівській області.Шляхи розбудови інституційної спроможності агенцій місцевого розвитку в 
гірських районах окреслила Тетяна Терлецька, яка, як координатор Форуму місцевого розвитку 

Старосамбірського району та депутат Старосамбірської районної ради володіє значним 
практичним досвідом підтримки сільських агенцій розвитку.Підсумки конференції 
підвів Володимир Горбовий, голова Правління Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати – Україна, який також окреслив подальші напрямки діяльності з метою 

створення Мережі українських карпатських агенцій місцевого розвитку. 

 

http://www.irr.org.ua/structure/vid_4.php
http://www.irr.org.ua/structure/vid_4.php
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Прес-конференція - відкриття проекту «Агенції місцевого та регіонального розвитку 

Карпатського Єврорегіону: розбудова потенціалу шляхом партнерства» 

 

Дата проведення: 7 червня  2013 року 
Кількість учасників: 10  представників  регіональних ЗМІ та інформаційних агентств.  

Місце проведення: м. Львів, сесійна зала Львівської обласної ради 

Мета: забезпечення інформування 

громадськості про проект «Мережа 

місцевого розвитку Карпатського 

Єврорегіону – можливості для 

Україна» 
Представники засобів масової 

інформації мали можливість 

поспілкуватися як з організаторами. 

так і з учасниками щодо проекту 

«Мережа місцевого розвитку 

Карпатського Єврорегіону – 
можливості для Україна», який 

реалізує Асоціація органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон 

Карпати – Україна» з 

метою створення передумов для 
системного місцевого розвитку в 

українській частині Карпатського 

Єврорегіону шляхом зміцнення ролі агенцій місцевого розвитку та використання досвіду 

Вишеградських прикордонних регіонів. 
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Семінар – презентація проекту 

«Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад» 

 

Дата проведення: 11 червня  2013 року 
Кількість учасників:  33  представники районної ради та районної державної адміністрації, 

місцевих рад, громад та організацій громадянського суспільства Богородчанського району 
Місце проведення: смт. Великий Березний, малий зал засідань Великоберезнянської районної 

ради 

Мета: оголошення конкурсу мікропроектів громад, презентація проекту 

 

У семінарі взяли участь заступник 

голови Закарпатської обласної ради  
Андрій Сербайло, голови 

Великоберезнянської районної ради та 

районної державної адміністрації, 

сільські та селищні голови району, 

представники громадських організацій, 

депутатської корпусу та засобів масової 
інформації Великоберезнянщини. 

Перед присутніми з вітальним словом 

виступив також голова Правління 

Асоціації Володимир Горбовий, який 

підкреслив: «Громада має чітко 
виокремити для себе ту проблему, яка 

на сьогодні є найважливішою на її 

території.  В рамках проекту Асоціація 

надасть фінансову підтримку з метою 

вирішення невідкладних проблем громад. Це може бути ремонт школи, Народного дому, 

лагодження дороги тощо. Однак важливо, 
аби громада прийняла спільне рішення і 

брала участь в реалізації цього проекту». 

Персонал проекту ознайомив учасників 

семінару з умовами Конкурсу у рамках 

проекту «Карпатська мережа підтримки 
розвитку місцевих громад», відповідно до 

яких чотири громади 

Великоберезнянського району зможуть 

отримати співфінансування мікропроектів 

з окремих питань соціально – економічного 

розвитку в розмірі 25 000 гривень. На всі 
питання учасників відповіла Галина 

Литвин, керівник проекту, виконавчий 

директор АОМС «Єврорегіон Карпати-

Україна». 
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Семінар – презентація проекту 

«Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад» 

 

Дата проведення: 12 червня  2013 року 
Кількість учасників:  35  представників районної ради та районної державної адміністрації, 

місцевих рад, громад та організацій громадянського суспільства Богородчанського району 

Місце проведення: м.Самбір, зал засідань Самбірської районної ради 

Мета: презентація проекту,  оголошення конкурсу мікропроектів громад 

 

                 

 У семінарі взяли участь керівники Самбірської 
районної ради та районної державної 

адміністрації, сільські та селищні голови району, 

представники громадських організацій та 

засобів масової інформації Самбірщини.Перед 

присутніми з вітальним словом виступив т 

голова Правління Асоціації Володимир Горбовий, 
який підкреслив: «Громада має чітко виокремити 

для себе ту проблему, яка на сьогодні є 

найважливішою на її території.  В рамках 

проекту Асоціація надасть фінансову підтримку 

з метою вирішення невідкладних проблем 
громад. Це може бути ремонт школи, Народного 

дому, лагодження дороги тощо. Однак важливо, 

аби громада прийняла спільне рішення і брала 

участь в реалізації цього проекту». 

                     

Персонал проекту ознайомив учасників 
семінару з умовами Конкурсу у рамках 

проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад», відповідно до яких 

чотири громади Самбірського району зможуть 

отримати співфінансування мікропроектів з 
окремих питань соціально – економічного 

розвитку в розмірі 25 000 гривень. На всі 

питання учасників відповіла Галина Литвин, 

керівник проекту, виконавчий директор 

АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна». 
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Консультаційний семінар проекту 

«Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад» 

 

Дата проведення: 8 липня  2013 року 
Кількість учасників:  25  представників районної ради та районної державної адміністрації, 

місцевих рад, громад та організацій громадянського суспільства Богородчанського району 

Місце проведення: м. Самбір, зал ресурсного центру підтримки громад Самбірської районної ради 

Мета: роз’яснення умов конкурсу мікропроектів громад та надання консультацій щодо 

заповнення аплікаційної форми 

 

 
        Семінар проводився з метою роз’яснення умов 

конкурсу мікропроектів громад та надання 

консультацій щодо заповнення аплікаційної форми.  

           До учасників семінару з вітальним словом 

звернулися в.о. голови Самбірської районної ради 

Віталій Кімак, керівник проекту, виконавчий 
директор АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» 

Галина Литвин, які наголосили на важливості 

участі громад у подібних конкурсах, оскільки це 

дає можливість отримати додаткові кошти для 

вирішення місцевих проблем. З роз’ясненням умов 
конкурсу перед присутніми виступили експерти, 

які роз’яснили порядок заповнення аплікаційної 

форми, порядок складання бюджету проекту, а 

також відповіли на усі запитання. 
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Консультаційний семінар проекту 

«Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад» 

 

Дата проведення: 11 липня  2013 року 
Кількість учасників:  22  представники районної ради та районної державної адміністрації, 

місцевих рад, громад та організацій громадянського суспільства Богородчанського району 

Місце проведення: смт.Великий Березний, малий зал засідань Великоберезнянської районної ради 

Мета: роз’яснення умов конкурсу мікропроектів громад та надання консультацій щодо 

заповнення аплікаційної форми 

 

 Семінар проводився з метою 
роз’яснення умов конкурсу мікропроектів 

громад та надання консультацій щодо 

заповнення аплікаційної форми.   

До учасників семінару з вітальним 

словом звернулися голова 

Великоберезнянської районної ради Василь 
Канюк, керівник проекту, виконавчий 

директор АОМС «Єврорегіон Карпати – 

Україна» Галина Литвин, які наголосили на 

важливості участі громад у подібних 

конкурсах, оскільки це дає можливість 
отримати додаткові кошти для вирішення 

місцевих проблем. 

              З роз’ясненням умов 

конкурсу перед присутніми виступили 

експерти, які роз’яснили порядок 

заповнення аплікаційної форми, порядок складання бюджету проекту, а також відповіли на усі 
запитання. 
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Консультаційний семінар проекту 

«Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад» 

 

Дата проведення: 16 липня  2013 року 
Кількість учасників:  22  представники районної ради та районної державної адміністрації, 

місцевих рад, громад та організацій громадянського суспільства Богородчанського району 

Місце проведення: смт.Богородчани, зал засідань Богородчанської районної ради 

Мета : роз’яснення умов конкурсу мікропроектів громад та надання консультацій щодо 

заповнення аплікаційної форми 

 

     
  Семінар проводився з метою роз’яснення 

умов конкурсу мікропроектів громад та надання 

консультацій щодо заповнення аплікаційної 

форми.  

До учасників семінару з вітальним словом 

звернулися голова Богородчанської районної 
державної адміністрації Нагорняк Богдан 

Михайлович, заступник голови Богородчанської 

районної ради Варшавський Петро Михайлович, 

керівник проекту, виконавчий директор АОМС 

«Єврорегіон Карпати – Україна» Галина Литвин, 
які наголосили на важливості участі громад у 

подібних конкурсах, оскільки це дає можливість 

отримати додаткові кошти для вирішення 

місцевих проблем. 

З роз’ясненням умов конкурсу перед 

присутніми виступили експерти, які роз’яснили порядок заповнення аплікаційної форми, 
порядок складання бюджету проекту, а також відповіли на усі запитання. 
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Громадські слухання у рамках реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад»   в с.Гута 

 

Дата проведення: 2 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  20 мешканців села Гута 

Місце проведення: смт. Гута, Богородчанського району,  Івано-Франківської області 

Мета : публічна підтримка мешканцями сіл ініціатив, поданих в рамках Конкурсу, обговорення 

напрямків реалізації мікропроектів, а також можливостей вирішення інших проектів громад. 

                 

                У ході громадських слухань 

персоналом та експертами проекту було 
проінформовано мешканців села Старуня 

про конкурс, який проводився у рамках 

реалізації проекту «Карпатська мережа 

підтримки розвитку місцевих громад» за 

фінансової підтримки Посольства 

Фінляндії в Україні, процедури реалізації 
та звітування за мікропроектами. Також 

мешканці села піднімали інші питання, 

які потребують вирішення. Експерти 

давали відповіді щодо можливих джерел 

фінансування ініціатив громад. 
                У с. Гута Богородчанського 

району Івано-Франківської області у 

рамках реалізації мікропроекту 

«Впровадження енергозберігаючих заходів 

в Гутянській ЗОШ I-III ступенів» під час 

громадських слухань було обговорено план 
заходів проекту, його фінансування. Керівник проекту Георгей Володимир Іванович  інформував 

учасників про планований хід його реалізації та очікувані результати. 
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Громадські слухання у рамках реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки розвитку 

місцевих громад»   в с. Старі Богородчани 

 

Дата проведення: 2 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  20 мешканців села с.Старі Богородчани 

Місце проведення: с. Старі Богородчани, Богородчанського району, Івано-Франківської області 

Мета : публічна підтримка мешканцями сіл ініціатив, поданих в рамках Конкурсу, обговорення 

напрямків реалізації мікропроектів, а також можливостей вирішення інших проектів громад. 

 

                У ході громадських слухань 
персоналом та експертами проекту було 

проінформовано мешканців смт. 

Богородчани про конкурс, який 

проводився у рамках реалізації проекту 

«Карпатська мережа підтримки розвитку 

місцевих громад» за фінансової 
підтримки Посольства Фінляндії в 

Україні, процедури реалізації та 

звітування за мікропроектами. Також 

мешканці села піднімали інші питання, 

які потребують вирішення. Експерти 
давали відповіді щодо можливих джерел 

фінансування ініціатив громад. 

                У с. Старі Богоролчани 

Богородчанського району Івано-

Франківської області у рамках реалізації 

мікропроекту «Зміцнення матеріально-
технічної бази ДНЗ «Джерельце» с. Старі 

Богородчани (ремонт приміщення харчоблоку)» під час громадських слухань було обговорено план 

заходів проекту, його фінансування. Керівник проекту Барабаш Ірина Романівна інформувала 

учасників про планований хід його реалізації та очікувані результати. 
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Громадські слухання у рамках реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад»  в с. Старуня 

 

Дата проведення: 3 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  20 мешканців села Старуня 

Місце проведення: смт. Старуня, Богородчанського району,  Івано-Франківської області 

Мета : публічна підтримка мешканцями сіл ініціатив, поданих в рамках Конкурсу, 

обговорення напрямків реалізації мікропроектів, а також можливостей вирішення інших 

проектів громад. 

                 
                   У ході громадських слухань 

персоналом та експертами проекту було 

проінформовано мешканців села Старуня про 

конкурс, який проводився у рамках реалізації 

проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад» за фінансової 
підтримки Посольства Фінляндії в Україні, 

процедури реалізації та звітування за 

мікропроектами. Також мешканці села 

піднімали інші питання, які потребують 

вирішення. Експерти давали відповіді щодо 
можливих джерел фінансування ініціатив 

громад. 

               У с. Старуня Богородчанського 

району Івано-Франківської області у рамках реалізації мікропроекту «Створення сприятливих 

умов для реалізації навчально-виховних цілей та організації дозвілля школярів» під час 

громадських слухань було обговорено план заходів проекту, його фінансування. Керівник 
проекту Григорук Руслана Михайлівна  інформувала учасників про планований хід його 

реалізації та очікувані результати.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



       АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна»                                                                                     

39 

 

 

Громадські слухання у рамках реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад»  в с. Глибоке 

 

Дата проведення: 3 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  20 мешканців села Глибоке 

Місце проведення: смт. Глибоке, Богородчанського району,  Івано-Франківської області 

Мета : публічна підтримка мешканцями сіл ініціатив, поданих в рамках Конкурсу, обговорення 

напрямків реалізації мікропроектів, а також можливостей вирішення інших проектів громад. 

                 

                

               У ході громадських слухань персоналом та 
експертами проекту було проінформовано 

мешканців села Глибоке про конкурс, який 

проводився у рамках реалізації проекту «Карпатська 

мережа підтримки розвитку місцевих громад» за 

фінансової підтримки Посольства Фінляндії в 

Україні, процедури реалізації та звітування за 
мікропроектами. Також мешканці села піднімали 

інші питання, які потребують вирішення. Експерти 

давали відповіді щодо можливих джерел 

фінансування ініціатив громад. 

                У с. Глибоке Богородчанського району 
Івано-Франківської області у рамках реалізації 

мікропроекту «Будівництво інженернихз мереж, 

водопостачання та каналізації у другому корпусі 

дитячого садка «Калинка» під час громадських слухань було обговорено план заходів проекту, його 

фінансування. Керівник проекту Петришин Олена Миколаївна інформувала учасників про 

планований хід його реалізації та очікувані результати. 
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Навчання з реалізації мікропроектів у Богородчанському районі 

Дата проведення: 3 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  15  представників районної ради та РДА, місцевих рад, громад та 

організацій громадянського суспільства, організацій-партнерів мікропроектів та ініціативних груп 

громад – переможців Конкурсу з  Великоберезнянського району. 

Місце проведення: смт.Богородчани, кімната депутата Богородчанської районної ради 
Мета : навчання представників мікропроектів-переможців Конкурсу мікрогрантових проектів 

громад щодо принципів впровадження мікропроектів та проведення громадських слухань. 

               

 У рамках реалізації проекту «Карпатська 

мережа підтримки розвитку місцевих 

громад» за фінансової підтримки Посольства 
Фінляндії в Україні Асоціація органів 

місцевого самоврядування «Єврорегіон 

Карпати – Україна»  провела навчання для 

 керівників, бухгалтерів організацій, які 

отримають фінансування та керівники 

організацій-партнерів мікропроектів, що 
будуть реалізовані на території 

Богородчанського району, а також 

представники Богородчанської районної ради 

та районної державної адміністрації і засобів 

масової інформації. 
     У ході навчання експертами проекту були 

представлені принципи впровадження 

мікропроектів, вимоги до звітності та 

візуалізації, категорії прийнятних видатків семінару. Наприкінці навчання були підписані 

договори  на реалізацію мікропроектів у Богородчанському районі. 
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Семінар «Досвід Вишеградських держав у сфері стратегічного планування та 

фандрайзингу для агенцій регіонального/місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону» 

 

Дата проведення: 10 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  35 представники агенцій регіонального та місцевого розвитку, 

громадських організацій Львівської області 

Місце проведення: м. Львів (Львівська обласна рада) 

Мета: підвищення професійного рівня працівників агенцій регіонального розвитку, зміцнення 

ролі агенцій місцевого розвитку та використання досвіду Вишеградських прикордонних регіонів. 

               
Семінар був організований у рамках проекту «Мережа місцевого розвитку Карпатського 

Єврорегіону – можливості для України», що реалізується Асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» за фінансової підтримки Міжнародного 

Вишеградського Фонду. 

У рамках семінару досвідчені 

українські та закордонні експерти 
поділилися  з учасниками досвідом та 

кращими практиками щодо діяльності 

агенцій розвитку, співпраці з органами 

влади та залучення коштів для розвитку 

територіальних громад. 
Відкрив семінар голова Правління 

Асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – 

Україна» Володимир Горбовий, який 

привітав учасників заходу, 

охарактеризував його мету та закликав 
учасників до поглиблення співпраці в 

рамках проекту з метою підвищення спроможності інституцій регіонального та місцевого 

розвитку Львівщини  з питань диверсифікації джерел фінансування та стратегічного 

планування. 

З вітальним словом до учасників семінару виступили також Валерій П’ятак, заступник 
голови Львівської обласної ради та Лев Захарчишин, керівник департаменту міжнародного 

співробітництва та туризму Львівської обласної державної адміністрації.  

З презентацією щодо нових викликів у розвитку агенцій місцевого та регіонального 

розвитку у Україні виступив експерт проекту Олександр Софій, який викликав жваву дискусію 

щодо можливостей відповіді на вказані виклики малих, інституційно слабких інституцій 

місцевого та регіонального розвитку області. 
Роль агенцій місцевого та регіонального розвитку у транскордонній співпраці та успішні 

приклади діяльності Агенції регіонального розвитку Єврорегіону Глаценсіс з Чехії висвітлив 

Ярослав Штефек, представник Агенції регіонального розвитку. Важливою та цікавою для 

учасників стала також інформація Ярослава Штефка щодо джерел співфінансування Агенцією 

проектів транскордонного співробітництва, адже українські громадські організації дуже часто 
стикаються з проблемами пошуку джерел співфінансування власних проектів. 

Глибокий аналіз ролі агенцій у 

регіональному розвитку Словаччини та 

можливостей використання словацького 

досвіду в Україні провів Мірон Мікіта, 

директор Агенції регіонального розвитку 
Свідніку, партнера проекту. 

Велике зацікавлення учасників семінару 

викликала також презентація Давіда Ляска, 

заступника голови Правління Асоціації 

Карпатський Єврорегіон Польща, яка 
стосувалася вкрай важливого для агенцій 

місцевого та регіонального розвитку питання, а саме зовнішніх джерел фінансування. 

Насамкінець, виконавчий директор Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна», керівник 

проекту Галина Литвин підвела підсумки семінару та охарактеризувала наступні кроки у рамках 

проекту. 
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Семінар «Досвід Вишеградських держав у сфері стратегічного планування та 

фандрайзингу для агенцій регіонального/місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону» 

 

Дата проведення: 11 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  35 представників агенцій регіонального та місцевого розвитку, 

громадських організацій Івано-Франківської та чернівецької областей 
Місце проведення: м. Івано-Франківськ (Івано-Франківська обласна рада) 

Мета проекту: підвищення професійного рівня працівників агенцій регіонального розвитку, 

зміцнення ролі агенцій місцевого розвитку та використання досвіду Вишеградських прикордонних 

регіонів. 

 

               Семінар був організований у рамках 

проекту «Мережа місцевого розвитку 

Карпатського Єврорегіону – можливості для 
України», що реалізується Асоціацією органів 

місцевого самоврядування «Єврорегіон 

Карпати – Україна» за фінансової підтримки 

Міжнародного Вишеградського Фонду. 

                Відкрив семінар голова Правління 

Асоціацією органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати – Україна» Володимир 

Горбовий, який привітав учасників заходу, 

охарактеризував його мету та закликав 

учасників до поглиблення співпраці в рамках 

проекту з метою підвищення спроможності інституцій регіонального та місцевого розвитку 
Прикарпаття  з питань диверсифікації джерел фінансування та стратегічного планування. 

                  З вітальним словом до учасників семінару виступив Олександр Левицький, перший 

заступник голови Івано-Франківської обласної ради, який підтвердив важливість тематики 

семінару у контексті регіонального розвитку, поглиблення можливостей міжнародного 

співробітництва області. 

                 З презентацією щодо нових викликів у розвитку агенцій місцевого та регіонального 
розвитку у Україні виступив експерт проекту Олександр Софій, який викликав жваву дискусію 

щодо можливостей відповіді на вказані виклики малих, інституційно слабких інституцій місцевого 

та регіонального розвитку області. 

Роль агенцій місцевого та регіонального розвитку у транскордонній співпраці та успішні приклади 

діяльності Агенції регіонального розвитку Єврорегіону Глаценсіс з Чехії висвітлив Ярослав Штефек, 
представник Агенції регіонального розвитку. Важливою та цікавою для учасників стала також 

інформація Ярослава Штефка щодо джерел співфінансування Агенцією проектів транскордонного 

співробітництва, адже українські громадські організації дуже часто стикаються з проблемами 

пошуку джерел співфінансування 

власних проектів. 

                  Глибокий аналіз ролі агенцій у 
регіональному розвитку Словаччини та 

можливостей використання словацького 

досвіду в Україні провів Мірон Мікіта, 

директор Агенції регіонального розвитку 

Свідніку, партнера проекту. 
                 Велике зацікавлення учасників 

семінару викликала також презентація 

Давіда Ляска, заступника голови 

Правління Асоціації Карпатський 

Єврорегіон Польща, яка стосувалася 

вкрай важливого для агенцій місцевого 
та регіонального розвитку питання, а 

саме зовнішніх джерел фінансування. 

                Насамкінець, виконавчий директор Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна», керівник 

проекту Галина Литвин підвела підсумки семінару та охарактеризувала наступні кроки у рамках 

проекту, а саме створення Мережі агенцій місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону, 
оголошення про відбір учасників навчального візиту та оголошення Конкурсу для агенцій 

регіонального/місцевого розвитку  української частини Карпатського Єврорегіону на розробку 

 стратегічних планів діяльності організацій та запросила зацікавлених учасників до активної 

участі в них. 
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Громадські слухання у рамках реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад»  в с.Стричава 

 

Дата проведення: 11 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  20 мешканців села Стричава 

Місце проведення: с. Стричава, Великоберезнянського району,  Закарпатської області 

Мета: публічна підтримка мешканцями сіл ініціатив, поданих в рамках Конкурсу, обговорення 

напрямків реалізації мікропроектів, а також можливостей вирішення інших проектів громад. 

                 

                 

            У ході громадських слухань 
персоналом та експертами проекту було 

проінформовано мешканців села 

Стричава про конкурс, який проводився 

у рамках реалізації проекту «Карпатська 

мережа підтримки розвитку місцевих 

громад» за фінансової підтримки 
Посольства Фінляндії в Україні, 

процедури реалізації та звітування за 

мікропроектами. Також мешканці села 

піднімали інші питання, які потребують 

вирішення. Експерти давали відповіді 
щодо можливих джерел фінансування 

ініціатив громад. 

             У с. Стричава Великоберезнянського району Закарпатської області у рамках реалізації 

мікропроекту «Застосування принципів енергоефективності та енергозбереження в будівництві 

системи вуличного освітлення с.Стричава» під час громадських слухань було обговорено план 

заходів проекту, його фінансування. Керівник проекту Дагулич Михайло Михайлович інформував 
учасників про планований хід його реалізації та очікувані результати. 
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Громадські слухання у рамках реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад»  в с. Кострино 

 

Дата проведення: 11 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  20 мешканців села Кострино 

Місце проведення: с. Кострино, Великоберезнянського району,  Закарпатської області 

Мета : публічна підтримка мешканцями сіл ініціатив, поданих в рамках Конкурсу, обговорення 

напрямків реалізації мікропроектів, а також можливостей вирішення інших проектів громад. 

                 

            У ході громадських слухань персоналом та 
експертами проекту було проінформовано 

мешканців села Кострино про конкурс, який 

проводився у рамках реалізації проекту 

«Карпатська мережа підтримки розвитку 

місцевих громад» за фінансової підтримки 

Посольства Фінляндії в Україні, процедури 
реалізації та звітування за мікропроектами. 

Також мешканці села  піднімали інші питання, 

які потребують вирішення. Експерти давали 

відповіді щодо можливих джерел фінансування 

ініціатив громад. 
             У с. Кострино Великоберезнянського 

району Закарпатської області у рамках реалізації мікропроекту «Облаштування дитячого ігрового 

майданчика в Костринсько-Розтоцькій початковій школі - дитсадок» під час громадських слухань 

було обговорено план заходів проекту, його фінансування. Керівник проекту Сегеда Іван 

Станіславович інформував учасників про планований хід його реалізації та очікувані результати. 
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Семінар «Досвід Вишеградських держав у сфері стратегічного планування та 

фандрайзингу для агенцій регіонального/місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону» 

 

Дата проведення: 12 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  35 представники агенцій регіонального та місцевого розвитку, 

громадських організацій Закарпатської області 

Місце проведення: м. Ужгород (Закарпатська обласна рада професійних спілок) 

Мета проекту: підвищення професійного рівня працівників агенцій регіонального розвитку, 

зміцнення ролі агенцій місцевого розвитку та використання досвіду Вишеградських прикордонних 

регіонів. 
      

      Семінар був організований у рамках 

проекту «Мережа місцевого розвитку 

Карпатського Єврорегіону – можливості 

для України», що реалізується Асоціацією 
органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати – Україна» за 

фінансової підтримки Міжнародного 

Вишеградського Фонду. 

             У рамках семінару досвідчені 

українські та закордонні експерти 
поділилися  з учасниками досвідом та 

кращими практиками щодо діяльності 

агенцій розвитку, співпраці з органами 

влади та залучення коштів для розвитку 

територіальних громад. 
             Відкрив семінар голова 

Правління Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» 

Володимир Горбовий, який привітав учасників заходу, охарактеризував його мету та закликав 

учасників до поглиблення співпраці в рамках проекту з метою підвищення спроможності 

інституцій регіонального та місцевого розвитку Прикарпаття  з питань диверсифікації джерел 

фінансування та стратегічного планування. 
               З вітальним словом до учасників семінару виступив Андрій Сербайло, заступник голови 

Закарпатської обласної ради, який підтвердив важливість тематики семінару у контексті 

регіонального розвитку, поглиблення можливостей міжнародного співробітництва області. 

              З презентацією щодо нових викликів у розвитку агенцій місцевого та регіонального 

розвитку у Україні виступив експерт проекту Олександр Софій, який викликав жваву дискусію 
щодо можливостей відповіді на вказані виклики малих, інституційно слабких інституцій місцевого 

та регіонального розвитку області. 

               Роль агенцій місцевого та регіонального 

розвитку у транскордонній співпраці та успішні 

приклади діяльності Агенції регіонального 

розвитку Єврорегіону Глаценсіс з Чехії висвітлив 
Ярослав Штефек, представник Агенції 

регіонального розвитку.  

               Глибокий аналіз ролі агенцій у 

регіональному розвитку Словаччини та 

можливостей використання словацького досвіду в 
Україні провів Мірон Мікіта, директор Агенції 

регіонального розвитку Свідніку, партнера 

проекту. 

            Велике зацікавлення учасників семінару 

викликала також презентація Давіда Ляска, 

заступника голови Правління Асоціації Карпатський Єврорегіон Польща, яка стосувалася вкрай 
важливого для агенцій місцевого та регіонального розвитку питання, а саме зовнішніх джерел 

фінансування. 

             Насамкінець, виконавчий директор Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна», керівник 

проекту Галина Литвин підвела підсумки семінару та охарактеризувала наступні кроки у рамках 

проекту. 
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Друга робоча зустріч партнерів проекту «Мережа місцевого розвитку Карпатського 

Єврорегіону – можливості для України» 

 

Дата проведення: 12 вересня  2013 року 
Кількість учасників: 9  представників  усіх партнерів проекту  

Місце проведення: м. Ужгород, Закарпатська обласна рада 

Мета : підведення підсумків проведених заходів, обговорення перспектив проводження 

діяльності в рамках проекту та ідей нових проектів 

 

У зустрічі взяли участь представники усіх партнерів проекту: Володимир Горбовий, Галина 

Литвин та Андрій Ганкевич з Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати  - 
Україна», Давід Лясек, Оксана Петринич та Марта Осєцка з Асоціації «Єврорегіон Карпатський 

Польща», Мірон Мікіта із словацької Агенції регіонального розвитку Свідніку та Ярослав і 

Владіміра Штефек з Агенції регіонального розвитку (Чехія). 

         Учасники обговорили графік реалізації проекту та обов’язки партнерів щодо проведення 

аналізу діяльності агенцій місцевого/регіонального розвитку та навчального візиту до Польщі та 

Словаччини. 
         Крім того, партнери обговорили перспективи проводження діяльності, розпочатої в рамках 

проекту після його завершення та ідеї нових проектів. 
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Громадські слухання у рамках реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад»  в с.Люта 

 

Дата проведення: 12 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  20 мешканців села Люта 

Місце проведення: с. Люта,  Великоберезнянського району,  Закарпатської області 
Мета: публічна підтримка мешканцями сіл ініціатив, поданих в рамках Конкурсу, обговорення 

напрямків реалізації мікропроектів, а також можливостей вирішення інших проектів громад. 

                 

                У ході громадських слухань 

персоналом та експертами проекту було 

проінформовано мешканців села Люта 
про конкурс, який проводився у рамках 

реалізації проекту «Карпатська мережа 

підтримки розвитку місцевих громад» 

за фінансової підтримки Посольства 

Фінляндії в Україні, процедури 

реалізації та звітування за 
мікропроектами. Також мешканці села 

піднімали інші питання, які потребують 

вирішення. Експерти давали відповіді 

щодо можливих джерел фінансування 

ініціатив громад. 
             У с. Люта 

Великоберезнянського району Закарпатської області у рамках реалізації мікропроекту 

«Влаштування площадки дитячого ігрового майданчика та оснащення його обладнанням» під час 

громадських слухань було обговорено план заходів проекту, його фінансування. Керівник проекту 

Буц Юрій Михайлович інформував учасників про планований хід його реалізації та очікувані 

результати. 
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Громадські слухання у рамках реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад»  в с. Костева Пастіль 

 

Дата проведення: 12 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  20 мешканців села Костева Пастіль 

Місце проведення: с. Костева Пастіль, Великоберезнянського району,  Закарпатської області 

Мета : публічна підтримка мешканцями сіл ініціатив, поданих в рамках Конкурсу, обговорення 

напрямків реалізації мікропроектів, а також можливостей вирішення інших проектів громад. 

                 

               У ході громадських слухань персоналом та експертами проекту було проінформовано 
мешканців села Костева Пастіль  про конкурс, який проводився у рамках реалізації проекту 

«Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад» за фінансової підтримки Посольства 

Фінляндії в Україні, процедури реалізації та звітування за мікропроектами. Також мешканці села 

піднімали інші питання, які потребують вирішення. Експерти давали відповіді щодо можливих 

джерел фінансування ініціатив громад. 

             У с. Костева Пастіль 
Великоберезнянського району Закарпатської 

області у рамках реалізації мікропроекту 

«Будівництво мережі вуличного освітлення з 

застосуванням енергозберігаючих технологій в 

с.Костева Пастіль » під час громадських слухань 
було обговорено план заходів проекту, його 

фінансування. Керівник проекту Джупіна Василь 

Петрович інформував учасників про планований 

хід його реалізації та очікувані результати. 
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Навчання з реалізації мікропроектів у Великоберезнянському районі 

Дата проведення: 13 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  15  представників районної ради та РДА, місцевих рад, громад та 

організацій громадянського суспільства, організацій-партнерів мікропроектів та ініціативних 

груп громад – переможців Конкурсу з  Великоберезнянського району. 

Місце проведення: смт. Великий Березний, Великоберезнянська районна рада 

Мета: навчання представників мікропроектів-переможців Конкурсу мікрогрантових 

проектів громад щодо принципів впровадження мікропроектів та проведення громадських 
слухань. 

                 У рамках реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих 

громад» за фінансової підтримки Посольства Фінляндії в Україні Асоціація органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна»  провела навчання для  керівників, бухгалтерів 

організацій, які отримають фінансування та керівники організацій-партнерів мікропроектів, що 

будуть реалізовані на території 
Великоберезнянського району, а також 

представники Великоберезнянського районної 

ради та фінансових установ і засобів масової 

інформації. 

           У ході навчання експертами проекту були 
представлені принципи впровадження 

мікропроектів, вимоги до звітності та візуалізації, 

категорії прийнятних видатків семінару. 

Наприкінці навчання були обговорені можливості 

фінансування реалізації мікропроектів органами 

державного казначейства у 2013 році та 
відповідно прийнято узгоджене рішення щодо 

оплати коштів грантів за мікропроектами не на 

рахунки сільських рад – переможців Конкурсу,  а 

безпосередньо підрядникам проекту. 
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Громадські слухання у рамках реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад»  в с. Вощанці 

 

Дата проведення: 16 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  20 мешканців села Вощанці 

Місце проведення: с.Вощанці,  Самбірського району,  Львівської області 
Мета: публічна підтримка мешканцями сіл ініціатив, поданих в рамках Конкурсу, обговорення 

напрямків реалізації мікропроектів, а також можливостей вирішення інших проектів громад. 

                 

У ході громадських слухань персоналом та 

експертами проекту було проінформовано 

мешканців села Вощанці про конкурс, 
який проводився у рамках реалізації 

проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад» за фінансової 

підтримки Посольства Фінляндії в Україні, 

процедури реалізації та звітування за 

мікропроектами. Також мешканці села 
піднімали інші питання, які потребують 

вирішення. Експерти давали відповіді 

щодо можливих джерел фінансування 

ініціатив громад. 

             У с. Вощанці Самбірського району 
Львівської області у рамках реалізації мікропроекту «Заміна вікон на енергоефективніу 

Вощанцівській СЗШ І-ІІІ ступенів» під час громадських слухань було обговорено план заходів 

проекту, його фінансування. Керівник проекту Ставкова Галина Львівна інформувала учасників 

про планований хід його реалізації та очікувані результати. 
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Громадські слухання у рамках реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад»  в с. Михайлевичі 

 

Дата проведення: 16 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  20 мешканців села Михайлевичі 

Місце проведення: с.Михайлевичі,  Самбірського району,  Львівської області 
Мета : публічна підтримка мешканцями сіл ініціатив, поданих в рамках Конкурсу, обговорення 

напрямків реалізації мікропроектів, а також можливостей вирішення інших проектів громад. 

                 

                У ході громадських слухань персоналом та експертами проекту було проінформовано 

мешканців села Михайлевичі про конкурс, який проводився у рамках реалізації проекту 

«Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад» за фінансової підтримки Посольства 
Фінляндії в Україні, процедури реалізації та звітування за мікропроектами. Також мешканці села 

піднімали інші питання, які потребують 

вирішення. Експерти давали відповіді щодо 

можливих джерел фінансування ініціатив 

громад. 

              У с. Михайлевичі Самбірського району 
Львівської області у рамках реалізації         

мікропроекту “Капітальний ремонт приміщення 

ЗСШ І – ІІІ ступенів с. Михайлевичі 

Самбірського району” під час громадських 

слухань було обговорено план заходів проекту, 
його фінансування. Керівник проекту 

Качинська Світлана Володимирівна 

інформувала учасників про планований хід його 

реалізації та очікувані результати. 
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Громадські слухання у рамках реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад»  в с. Луки 

 

Дата проведення: 16 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  20 мешканців села Луки  

Місце проведення: с.Луки,  Самбірського району,  Львівської області 

Мета : публічна підтримка мешканцями сіл ініціатив, поданих в рамках Конкурсу, обговорення 

напрямків реалізації мікропроектів, а також можливостей вирішення інших проектів громад. 

                 

                У ході громадських слухань 

персоналом та експертами проекту 
було проінформовано мешканців села 

Луки про конкурс, який проводився у 

рамках реалізації проекту «Карпатська 

мережа підтримки розвитку місцевих 

громад» за фінансової підтримки 

Посольства Фінляндії в Україні, 
процедури реалізації та звітування за 

мікропроектами. Також мешканці села 

піднімали інші питання, які 

потребують вирішення. Експерти 

давали відповіді щодо можливих 
джерел фінансування ініціатив громад. 

                У с. Луки Самбірського 

району Львівської області у рамках реалізації мікропроекту «Заміна покрівлі плоского даху будівлі 

Луківського НВК I-III ступенів» під час громадських слухань було обговорено план заходів проекту, 

його фінансування. Керівник проекту Фрей Микола Михайлович інформувала учасників про 

планований хід його реалізації та очікувані результати. 
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Громадські слухання у рамках реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад»  в м. Новий Калинів 

 

Дата проведення: 17 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  20 мешканців міста Новий Калинів 

Місце проведення: м.Новий Калинів,  Самбірського району,  Львівської області 
Мета : публічна підтримка мешканцями сіл ініціатив, поданих в рамках Конкурсу, обговорення 

напрямків реалізації мікропроектів, а також можливостей вирішення інших проектів громад. 

                 

                 У ході громадських слухань 

персоналом та експертами проекту було 

проінформовано мешканців міста Новий 
Калинів про конкурс, який проводився у 

рамках реалізації проекту «Карпатська мережа 

підтримки розвитку місцевих громад» за 

фінансової підтримки Посольства Фінляндії в 

Україні, процедури реалізації та звітування за 

мікропроектами. Також мешканці містечка 
піднімали інші питання, які потребують 

вирішення. Експерти давали відповіді щодо 

можливих джерел фінансування ініціатив 

громад. 

                У м. Новий Калинів Самбірського району Львівської області у рамках реалізації 
мікропроекту Капітальний ремонт “Впровадження енергозберігаючих заходів (перша черга заміна 

вікон) в Новокалинівському НВК (СЗШ І-ІІІ ст.-ДНЗ) Самбірського району Львівської області” під час 

громадських слухань було обговорено план заходів проекту, його фінансування. Керівник проекту 

Каркач Ярослава Іванівна інформувала учасників про планований хід його реалізації та очікувані 

результати. 
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Громадські слухання у рамках реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад»  в с. Ралівка 

 

Дата проведення: 17 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  20 мешканців села Ралівка 

Місце проведення: с. Ралівка,  Самбірського району,  Львівської області 
Мета : публічна підтримка мешканцями сіл ініціатив, поданих в рамках Конкурсу, обговорення 

напрямків реалізації мікропроектів, а також можливостей вирішення інших проектів громад. 

                  

У ході громадських слухань персоналом та 

експертами проекту було проінформовано 

мешканців села Ралівка про конкурс, який 
проводився у рамках реалізації проекту «Карпатська 

мережа підтримки розвитку місцевих громад» за 

фінансової підтримки Посольства Фінляндії в 

Україні, процедури реалізації та звітування за 

мікропроектами. Також мешканці села піднімали 

інші питання, які потребують вирішення. Експерти 
давали відповіді щодо можливих джерел 

фінансування ініціатив громад. 

                У с. Ралівка Самбірського району 

Львівської області у рамках реалізації мікропроекту «Покращення якості надання медичних послуг 

населенню Ралівської сільської ради та навколишніх сіл шляхом придбання медичного обладнання 
для  оснащення фізіотерапевтичного кабінету» під час громадських слухань було обговорено план 

заходів проекту, його фінансування. Керівник проекту Іваницька Оксана Богданівна інформувала 

учасників про планований хід його реалізації та очікувані результати. 
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Громадські слухання у рамках реалізації проекту «Карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад»  в с. Баранівці 

 

Дата проведення: 17 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  20 мешканців села Баранівці 

Місце проведення: с. Баранівці,  Самбірського району,  Львівської області 
Мета : публічна підтримка мешканцями сіл ініціатив, поданих в рамках Конкурсу, обговорення 

напрямків реалізації мікропроектів, а також можливостей вирішення інших проектів громад. 

                 

             У ході громадських слухань персоналом та експертами проекту було проінформовано 

мешканців села Баранівці про конкурс, який проводився у рамках реалізації проекту «Карпатська 

мережа підтримки розвитку місцевих громад» за фінансової підтримки Посольства Фінляндії в 
Україні, процедури реалізації та звітування за мікропроектами. Також мешканці селак піднімали 

інші питання, які потребують вирішення. Експерти 

давали відповіді щодо можливих джерел 

фінансування ініціатив громад. 

                У с. Баранівці Самбірського району 

Львівської області у рамках реалізації мікропроекту 
«Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту 

с. Баранівці» під час громадських слухань було 

обговорено план заходів проекту, його фінансування. 

Керівник проекту Чухрай Григорій Григорович 

інформував учасників про планований хід його 
реалізації та очікувані результати. 
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Навчання з реалізації мікропроектів у Самбірському районі 
 

Дата проведення: 17 вересня 2013 року 
Кількість учасників:  15  представників районної ради та РДА, місцевих рад, громад та 

організацій громадянського суспільства, організацій-партнерів мікропроектів та ініціативних груп 

громад – переможців Конкурсу з  Самбірського району. 

Місце проведення: м.Самбір, зал ресурсного центру підтримки громад Самбірської районної ради 

Мета : навчання представників мікропроектів-переможців Конкурсу мікрогрантових проектів 

громад щодо принципів впровадження мікропроектів та проведення громадських слухань. 

 

                    У рамках реалізації 

проекту «Карпатська мережа підтримки розвитку 

місцевих громад» за фінансової підтримки 
Посольства Фінляндії в Україні Асоціація органів 

місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – 

Україна»  провела навчання для керівників, 

бухгалтерів організацій, які отримають 

фінансування та керівники організацій-партнерів 
мікропроектів, що будуть реалізовані на території 

Самбірського району, а також представники 

Самбірської районної ради та фінансових установ і 

засобів масової інформації . 

                    На початку заходу керівник проекту 

виконавчий директор Асоціації «Єврорегіон 
Карпати – Україна» проінформувала присутніх про 

підсумки Конкурсу у Самбірському районі.  

                   У ході навчання експертами проекту були представлені принципи впровадження 

мікропроектів, вимоги до звітності та візуалізації, категорії прийнятних видатків семінару. 

Наприкінці навчання були обговорені можливості фінансування реалізації мікропроектів 
органами державного казначейства у 2013 році та відповідно прийнято узгоджене рішення щодо 

оплати коштів грантів за мікропроектами не на рахунки сільських рад – переможців Конкурсу,  а 

безпосередньо підрядникам проекту. 
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Навчання з методології підготовки транскордонних проектів Карпатських мас-медіа 

 

Дата проведення: 18-21 вересня 2013 року 

Кількість учасників:  40 представників карпатських мас-медіа 

Місце проведення: м. Ряшів (Республіка Польща) 
Мета проекту «Карпатські мас-медіа як інструмент промоції транскордонної співпраці в 

Карпатському Єврорегіоні» підвищення якості інформації на тему регіонального розвитку та 

транскордонної співпраці шляхом посилення співпраці карпатських мас-медіа з Підкарпатського 

воєводства Республіки Польща та Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької 

областей України  рамках Карпатського Єврорегіону.  

 
 

             У рамках проекту «Карпатські мас-медіа 

як інструмент промоції транскордонної співпраці 

в Карпатському Єврорегіоні», який реалізується 

Асоціацією Карпатський Єврорегіон Польща у  
партнерстві з Асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» 

та Західноукраїнським журналістським 

молодіжним фондом екологічної та туристично-

просвітницької інформації «WETI», представники 

карпатських мас-медіа з України навчалися 
підготовці транскордонних проектів, що 

фінансуються з грантових коштів. 

                

 

 
Під час навчання особлива увага була 

скерована на практичні заняття щодо заповнювання 

проектної документації. Остаточним результатом 

навчання стали самостійно підготовлені учасниками 

проектні пропозиції. Усім учасникам були надані 

сертифікати про проходження навчання. 
             Проект та навчання в його рамках 

фінансується Департаментом публічної та культурної 

дипломатії Міністерства Закордонних Справ Польщі в 

рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної 

дипломатії 2013». 
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Тренінг «Методологія планування та підготовки проектів місцевого розвитку» 

 

 Дата проведення: 1 жовтня 2013 року 

Кількість учасників:  15 представників агенцій місцевого розвитку та організацій громад 

гірської  частини Львівської області  
Місце проведення: м. Львів (проспект Чорновола 4/20) 

Мета цього заходу -  навчання представників організацій громад з підготовки проектів. 

                 

               Тренінг проводився у рамках проекту «Мережа місцевого розвитку Карпатського 

Єврорегіону – можливості для України», який реалізовується Асоціацією «Єврорегіон Карпати - 

Україна» за фінансової підтримки 
Міжнародного Вишеградського Фонду. 

                У заході взяли участь представники 

агенцій місцевого розвитку, активістів 

громадських організацій, місцевого 

самоврядування, культури, освіти. 
 

             Виконавчий директор Асоціації органів 

місцевого самоврядування «Єврорегіон 

Карпати - Україна» розповіла про ініціативи з 

підтримки інституцій місцевого/регіонального 

розвитку. що здійснюються в рамках проекту 
«Мережа місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону – можливості для України». 

              Далі тренер проекту Олександр Софій протягом навчав учасників тренінгу, як правильно 

планувати та готувати проекти місцевого розвитку, а також розповів про джерела фінансування 

проектів місцевого розвитку, доступні для інституцій  території Карпатського Єврорегіону. 
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Тренінг «Методологія планування та підготовки проектів місцевого розвитку» 

 

 Дата проведення: 2 жовтня 2013 року 

Кількість учасників:  17 представників агенцій місцевого розвитку та організацій громад 
гірської  частини Львівської області  

Місце проведення: м .Сокаль (Кафе Вікторія) 

Мета цього заходу -  створення передумов для системного місцевого розвитку в українській 

частині Карпатського Єврорегіону шляхом зміцнення ролі агенцій місцевого розвитку та 

використання досвіду Вишеградських прикордонних регіонів. 

 
               Тренінг проводився у рамках проекту «Мережа місцевого розвитку Карпатського 

Єврорегіону – можливості для України», який реалізовується Асоціацією «Єврорегіон Карпати - 

Україна» за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду. 

             У заході взяли участь представники агенцій місцевого розвитку, активістів громадських 

організацій, місцевого самоврядування, культури, освіти. 
             На початку тренінгу заступник голови районної ради Володимир Чуб привітав учасників 

та розповів, що Сокальський район уже давно включився у процес написання проектів. Особливо 

помітним став минулий рік, коли чотири місцеві громади стали учасниками конкурсу 

мікропроектів ЄС ПРООН і в цьому році заплановані роботи мають бути завершені. 

            Депутат Львівської обласної ради, 

директор Сокальської Агенції 
регіонального розвитку Ганна Костюк 

подякувала тренерам та координаторам 

проекту, що завітали з навчальним 

тренінгом на Сокальщину та активно 

підхопили тему підтримки проектів 
місцевого розвитку. Пані Костюк 

розповіла присутнім про кращі практики 

реалізації проектів місцевого розвитку на 

прикладі діяльності Сокальської агенції 

регіонального розвитку. У Волсвині, 

Варяжі, Ванові, Тартакові є ініціативні 
громади, які створили громадські організації і вони є каталізаторами ідей. Ці громадські 

організації мають у своєму складі людей, які мають творчі ідеї, нові задуми, вони вишукують нові 

мікропроекти, гранти, в яких можна взяти участь і залучити додаткові кошти для громади. 

              Виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати - 

Україна» розповіла про ініціативи з підтримки інституцій місцевого/регіонального розвитку. що 
здійснюються в рамках проекту «Мережа місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону – 

можливості для України». 

             Далі тренер проекту Олександр Софій протягом навчав учасників тренінгу, як правильно 

планувати та готувати проекти місцевого розвитку, а також розповів про джерела фінансування 

проектів місцевого розвитку, доступні для інституцій  території Карпатського Єврорегіону. 
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Тренінг «Методологія планування та підготовки проектів місцевого розвитку» 

 

 Дата проведення: 3 жовтня 2013 року 

Кількість учасників:  17 представників агенцій місцевого розвитку та організацій громад 

гірської  частини Львівської області  
Місце проведення: м. Дрогобич (Дрогобицька районна рада) 

Мета цього заходу -  навчання представників організацій громад з підготовки проектів. 

 

            Тренінг проводився у рамках проекту «Мережа місцевого розвитку Карпатського 

Єврорегіону – можливості для України», який реалізовується Асоціацією «Єврорегіон Карпати - 

Україна» за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду.           
                 У заході взяли участь 

представники агенцій місцевого розвитку, 

активістів громадських організацій, 

місцевого самоврядування. 

                 З вітальним словом до учасників 
тренінгу звернувся голова Дрогобицької 

районної ради Михайло Сікора, який розповів 

про ініціативи району з реалізації проектів 

місцевого розвитку.      

             Виконавчий директор Асоціації 

органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати - Україна» розповіла про 

ініціативи з підтримки інституцій місцевого/регіонального розвитку. що здійснюються в рамках 

проекту «Мережа місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону – можливості для України». 

             Далі тренер проекту Олександр Софій протягом навчав учасників тренінгу, як правильно 

планувати та готувати проекти місцевого розвитку, а також розповів про джерела фінансування 
проектів місцевого розвитку, доступні для інституцій  території Карпатського Єврорегіону. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



       АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна»                                                                                     

61 

 

Круглий стіл «Єврорегіони як інноваційна форма розвитку транскордонного 

співробітництва України» 

 

 Дата проведення: 17 жовтня 2013 року 

Кількість учасників:  45  провідних науковціі Львівської області, представники органів 

державної влади та місцевого самоврядування, керівники дипломатичних представництв 
Словацької Республіки та Російської Федерації, представники єврорегіонів з Республіки Білорусь та 

Карпатського Єврорегіону, співробітники наукових, аналітичних установ, навчальних закладів, 

громадських організацій. 

Місце проведення: м. Львів, (Львівська обласна державна адміністрація) 

Мета цього заходу -  виявлення чинників, узагальнення перешкод, обґрунтування механізмів та 

інструментів активізації розвитку і підвищення ефективності транскордонного співробітництва 
регіонів України у межах єврорегіонів. 

 

           17 жовтня 2013 року Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень 

у м. Львові спільно з Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною 

радою, Асоціацією органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати - Україна", Інститутом 
регіональних досліджень НАН України провів круглий стіл на тему: «Єврорегіони як інноваційна 

форма розвитку транскордонного 

співробітництва України». 

            Відкрив засідання круглого столу 

директор Регіонального філіалу 

Національного інституту стратегічних 
досліджень у м. Львові, к.е.н.Володимир 

Волошин, який привітав учасників 

засідання та зазначив, що на сьогодні 

діяльність створених в Україні 

єврорегіонів як організаційної юридично 
закріпленої форми транскордонного 

регіонального співробітництва між 

територіальними громадами 

прикордонних регіонів кількох держав зі 

спільним кордоном залишається 

недостатньо ефективною 
              У вступному слові Лев 

Захарчишин, в.о. директора 

Департаменту міжнародного 

співробітництва та туризму Львівської 

обласної державної адміністрації,  привітав учасників засідання від імені голови Львівської 
обласної державної адміністрації та зауважив, що сьогоднішня зустріч актуальна напередодні 

важливої для України події – саміту у м. Вільнюсі. Л. Захарчишин резюмував, що діяльність 

єврорегіонів, створених в Україні, залишається недостатньо ефективною та існує достатній 

потенціал для їх використання в контексті соціально-економічного розвитку Львівської області та 

держави загалом.  

              В’ячеслав Войнаровський, керівник Представництва Міністерства закордонних справ 
України у Львові, привітав учасників засідання та подякував за інтенсивну роботу Львівського і 

Закарпатського регіональних філіалів Національного інституту стратегічних досліджень у напрямі 

розвитку єврорегіонального співробітництва України, побажав плідної дискусії учасників у процесі 

вироблення важливих та ефективних управлінських рішень для органів державної влади 

напередодні саміту у м. Вільнюсі.    
               Галина Литвин, виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати – Україна»  привітала учасників засідання та побажала плідної роботи над 

виробленням пропозицій щодо подальшого розвитку єврорегіонів і транскордонного 

співробітництва нашої держави.    

 Тарас Федак, голова комісії з питань інвестиційної та регуляторної політики, ПЕК, 

енергоефективності і розвитку підприємництва Львівської обласної ради, президент Інституту 
транскордонного співробітництва та європейської інтеграції, к.е.н., у вітальному слові зауважив, 

що тематика засідання важлива не лише з точки зору розвитку єврорегіонального співробітництва, 

але й безпосередньо для Львівської області, яка, маючи унікальне географічне розташування, не до 

кінця використовує його переваги. 

           Учасники круглого столу обговорили проект рекомендацій за підсумками засідання круглого 
столу та вирішили продовжити обговорення аналітичної доповіді в дистанційному режимі та 

надіслати свої пропозиції організаторам заходу. 
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Робоча зустріч білорусів з представниками Львівської обласної ради, Львівської обласної 

державної адміністрації та АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» 

 

 Дата проведення: 17 жовтня 2013 року 
Кількість учасників:  22 представники Карпатського Єврорегіону України і білоруських 

єврорегіонів, депутати обласної ради і представник управління міжнародного співробітництва 

ОДА, представник Інституту Стратегічних Досліджень 

Місце проведення: м .Львів, (Львівська обласна рада) 

Мета– ознайомлення з досвідом функціонування Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати – Україна», реалізованих інституцією ініціатив, співпраці з місцевою владою 
та кращих практик транскордонної і міжрегіональної співпраці. 

 

           Робоча зустріч була присвячена обміну досвідом 

щодо діяльності представництва найстаршого 

єврорегіону за участю України – Карпатського та 
білоруських єврорегіонів «Дніпро», «Буг», «Німан» та 

«Озерний край».       

               У робочій зустрічі взяли участь також 

депутати Львівської обласної ради Святослав 

Шеремета та Ярослав Кравченко та начальник 

управління міжнародних відносин Львівської обласної 
державної адміністрації Лев Захарчишин, а також 

представник Львівської філію Національного інституту 

стратегічних досліджень професор Надія 

Мікула. Одним з питань обговорення був 

стан співпраці єврорегіону з регіональною 

та місцевою владою та роль Карпатського 

Єврорегіону у координації транскордонної 
співпраці органів місцевого 

самоврядування та виконавчої влади. 

           

  Також учасниками зустрічі обговорено 

перспективи співпраці білоруських 

єврорегіонів з Карпатським Єврорегіоном. 
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Форум Карпатських мас-медіа 

 

Дата проведення: 18 жовтня 2013 року 

Кількість учасників:  140 представників засобів масової інформації, а також регіональних 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та представників Карпатського 
Єврорегіону в Україні і Польщі 

Місце проведення: м. Львів, конференц-зал готелю «Супутник» 

Мета: підбиття підсумків реалізації проекту «Карпатські мас-медіа як інструмент промоції 

транскордонної співпраці в Карпатському Єврорегіоні», обговорення журналістами прикордонних 

регіонів України та Польщі питань підвищення якості інформації на тему регіонального розвитку 

та транскордонної співпраці, а також створення Ради Карпатських Мас-медіа.  
  

 

           У форумі взяли участь  

журналісти з України та Польщі, 

представники органів влади та місцевого 

самоврядування, громадських 

організацій та експертів України та 

Польщі, які обговорили питання промоції 
транскордонної співпраці та 

регіонального розвитку української та 

польської частин Карпатського 

Єврорегіону. Учасники Форуму 

дискутували про важливі аспекти 
українсько-польської співпраці, зокрема і 

ЗМІ у рамках Карпатського Єврорегіону, 

про висвітлення проблем Карпатського Єврорегіону у польських та українських ЗМІ, про те, які 

важливі теми оминають журналісти і як можна спільно допомогти у промоції регіону.                      

                На відкритті Форуму Карпатських мас-медіа слово мали представники влади. 

Зокрема, заступник голови Львівської обласної ради Валерій П’ятак зазначив, що саме незалежна 
преса є основою перетворень у нашій країні, тому цінності журналіста полягають у двох 

ключових речах: правді та професіоналізмі. 

                У рамках Форуму презентовано 

напрацювання проекту «Карпатські мас-медіа 

як інструмент промоції транскордонної 
співпраці в Карпатському Єврорегіоні», який 

реалізується Асоціацією «Карпатський 

Єврорегіон Польща» у партнерстві з Асоціацією 

органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 

Карпати – Україна» та організацією «WETI» за 

фінансової підтримки Департаменту публічної 
та культурної дипломатії Міністерства 

Закордонних Справ Республіки Польщі та 

публікацію «Карпатські мас-медіа – аналіз та можливості польсько-українського транскордонного 

співробітництва», видану в його рамках. 

                Під час Форуму створено Раду Карпатських Мас-медіа, до складу якої увійшли 
представники регіональних спілок журналістів української та польської частин Карпатського 

Єврорегіону та асоціацій Карпатський Єврорегіон Польща та «Єврорегіон Карпати - 

Україна». Угоду про утворення Ради підписано під час прес-конференції, яка відбулася 

напередодні Форуму. Усіх зацікавлених журналістів запрошено до підписання Декларації 

підтримки створення Ради Карпатських Мас-медіа. 
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Тренінг «Методологія планування та підготовки проектів місцевого розвитку» 

 

 Дата проведення: 24 жовтня 2013 року 

Кількість учасників:  15 представників агенцій місцевого розвитку та організацій громад 
гірської  частини Івано-Франківської області  

Місце проведення: смт. Верховина (Верховинська районна рада) 

Мета цього заходу -  створення передумов для системного місцевого розвитку в українській 

частині Карпатського Єврорегіону шляхом зміцнення ролі агенцій місцевого розвитку та 

використання досвіду Вишеградських прикордонних регіонів. 

                
 Тренінг проводився у рамках проекту «Мережа місцевого розвитку Карпатського 

Єврорегіону – можливості для України», який реалізовується Асоціацією «Єврорегіон Карпати - 

Україна» за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду. 

                У заході взяли участь представники 

агенцій місцевого розвитку, активістів 
громадських організацій, місцевого 

самоврядування, культури, освіти. 

               Виконавчий директор Асоціації органів 

місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати - 

Україна» розповіла про ініціативи з підтримки 

інституцій місцевого/регіонального розвитку. що 
здійснюються в рамках проекту «Мережа 

місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону – 

можливості для України». 

              Далі тренер проекту Олександр Софій протягом навчав учасників тренінгу, як правильно 

планувати та готувати проекти місцевого розвитку, а також розповів про джерела фінансування 
проектів місцевого розвитку, доступні для інституцій  території Карпатського Єврорегіону. 
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Тренінг «Методологія планування та підготовки проектів місцевого розвитку» 

 

 Дата проведення: 25 жовтня 2013 року 
Кількість учасників:  20 представників агенцій місцевого розвитку та організацій громад 

гірської  частини Івано-Франківської області  

Місце проведення: м .Рожнятів (Рожнятівська районна рада) 

Мета цього заходу -  створення передумов для системного місцевого розвитку в українській 

частині Карпатського Єврорегіону шляхом зміцнення ролі агенцій місцевого розвитку та 

використання досвіду Вишеградських прикордонних регіонів. 
 

               Тренінг проводився у рамках проекту «Мережа місцевого розвитку Карпатського 

Єврорегіону – можливості для України», який реалізовується Асоціацією «Єврорегіон Карпати - 

Україна» за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду. 

                У заході взяли участь 
представники агенцій місцевого 

розвитку, активістів громадських 

організацій, місцевого самоврядування, 

культури, освіти.  

               Виконавчий директор Асоціації 

органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати - Україна» розповіла 

про ініціативи з підтримки інституцій 

місцевого/регіонального розвитку. що 

здійснюються в рамках проекту «Мережа 

місцевого розвитку Карпатського 
Єврорегіону – можливості для України». 

              Далі тренер проекту Олександр Софій протягом навчав учасників тренінгу, як правильно 

планувати та готувати проекти місцевого розвитку, а також розповів про джерела фінансування 

проектів місцевого розвитку, доступні для інституцій  території Карпатського Єврорегіону. 
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Тренінг «Методологія планування та підготовки проектів місцевого розвитку» 

 

 Дата проведення: 14 листопада 2013 року 

Кількість учасників:  15 представників агенцій місцевого розвитку та організацій громад 
гірської  частини Закарпатської області 

Місце проведення: м .Тячів, вул. Незалежності 30/410 

Мета цього заходу -  створення передумов для системного місцевого розвитку в українській 

частині Карпатського Єврорегіону шляхом зміцнення ролі агенцій місцевого розвитку та 

використання досвіду Вишеградських прикордонних регіонів. 

 
             Тренінг проводився у рамках проекту «Мережа місцевого розвитку Карпатського 

Єврорегіону – можливості для України», який реалізовується Асоціацією «Єврорегіон Карпати - 

Україна» за фінансової підтримки 

Міжнародного Вишеградського Фонду. 

                У заході взяли участь 
представники агенцій місцевого 

розвитку, активістів громадських 

організацій, місцевого самоврядування, 

культури, освіти. 

               Виконавчий директор 

Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати - 

Україна» розповіла про ініціативи з 

підтримки інституцій 

місцевого/регіонального розвитку. що 

здійснюються в рамках проекту 
«Мережа місцевого розвитку 

Карпатського Єврорегіону – можливості 

для України». 

              Далі тренер проекту Олександр Софій протягом навчав учасників тренінгу, як правильно 

планувати та готувати проекти місцевого розвитку, а також розповів про джерела фінансування 

проектів місцевого розвитку, доступні для інституцій  території Карпатського Єврорегіону. 
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Тренінг «Методологія планування та підготовки проектів місцевого розвитку» 

 

 Дата проведення: 15 листопада 2013 року 
Кількість учасників:  15 представників агенцій місцевого розвитку та організацій громад 

гірської  частини Закарпатської області 

Місце проведення: м. Перечин (Перечинська районна державна адміністрація) 

Мета цього заходу -  створення передумов для системного місцевого розвитку в українській 

частині Карпатського Єврорегіону шляхом зміцнення ролі агенцій місцевого розвитку та 

використання досвіду Вишеградських прикордонних регіонів. 
 

              Тренінг проводився у рамках проекту «Мережа місцевого розвитку Карпатського 

Єврорегіону – можливості для України», який реалізовується Асоціацією «Єврорегіон Карпати - 

Україна» за фінансової підтримки 

Міжнародного Вишеградського Фонду. 
                У заході взяли участь представники 

агенцій місцевого розвитку, активістів 

громадських організацій, місцевого 

самоврядування, культури, освіти. 

               Виконавчий директор Асоціації 

органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати - Україна» розповіла про 

ініціативи з підтримки інституцій 

місцевого/регіонального розвитку. що 

здійснюються в рамках проекту «Мережа 

місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону 
– можливості для України». 

              Далі тренер проекту Олександр Софій 

протягом навчав учасників тренінгу, як 

правильно планувати та готувати проекти місцевого розвитку, а також розповів про джерела 

фінансування проектів місцевого розвитку, доступні для інституцій  території Карпатського 

Єврорегіону. 
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Навчальний візит до Польщі та Словацької Республіки у рамках проекту "Мережа 

місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону - можливості для України" 

Дата проведення: 26-29 листопада 2013 року 

Кількість учасників:  30 представників агенцій регіонального розвитку, громадських 
організацій та благодійних фондів з Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської і Хмельницької 

областей, в т.ч. 7 представників з Дніпопетровської, Донецької і Луганської областей  

Місце проведення: м. Перемишль, м.Ряшів, м.Богухвала, м.Кросно (Республіка Польща) і м.Свіднік 

(Словацька Республіка) 

Мета заходу -  ознайомлення українських представників неурядового сектору, що займаються 

питанням місцевого/регіонального розвитку з практичним досвідом діяльності агенцій місцевого 
/регіонального розвитку у Польщі та Словацькій Республіці.. 

 

         26-29 листопада 2013 року 20 

представників агенцій регіонального 

розвитку, громадських організацій та 
благодійних фондів з Львівської, 

Закарпатської, Івано-Франківської і 

Хмельницької областей та 7 

представників з Дніпопетровської, 

Донецької і Луганської областей взяли 
участь у навчальному візиті до Польщі 

та Словаччини з 26 по 29 листопада 

2013 року у рамках проекту «Мережа 

місцевого розвитку Карпатського 

Єврорегіону – можливості для 

України» , який реалізується  
Асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – 

Україна» у партнерстві з організаціями 

Вишеградських держав: Асоціацією «Єврорегіон Карпатський Польща» (Польща), Агенцією 

регіонального розвитку Свідніку (Словацька Республіка) та Агенцією регіонального розвитку 
(Чеська Республіка) за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду.  

        Представники навчального візиту 

відвідали  Перемишльську Агенцію 

регіонального розвитку 

(м.Перемишль), Ряшівську агенцію 
регіонального розвитку (м. Ряшів), 

 Підкарпатський науково-технологічний 

парк AEROPOLIS, Уряд міста Богухвалі, 

Товариство «Локальна група діяльності 

«Тригон-розвиток та інновація», Асоціацію 

«Карпатський Єврорегіон Польща», 
Староство повітове в Ряшеві, Староство 

повітове в Кросні, Локальні групи 

діяльності Чорноріцько-Стрижівську, 

«Країна Нафта», «Басейн Віскола» 

та Агенцію регіонального розвитку у Свідніку (м Свіднік). 

 У ході візиту розглядалися стандарти та напрямки діяльності агенцій регіонального/місцевого 

розвитку, їх послуги, стратегічне планування діяльності, джерела фінансування, участь у 

партнерських мережах та кращі практики діяльності агенцій регіонального/місцевого розвитку. 
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Асоціація органів місцевого самоврядування 
"Єврорегіон Карпати - Україна" 

 
79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18, оф.140 

тел./факс.(032) 235-75-74 

моб.: +380979512558 
www.euroregionkarpaty.com.ua 

http://www.euroregionkarpaty.com.ua/

