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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати - Україна"
створена у 2007 році як перша в Україні об’єднувальна самоврядна ініціатива, що
будувалася «знизу».
У листопаді 2008 року Асоціація визнана Національним Представництвом
України в Карпатському Єврорегіоні.
Членами Асоціації є 60 органів місцевого самоврядування та їх об’єднань
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей.
Місія АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» – формування політики розвитку
Карпат на підставі мережевої співпраці публічного, приватного та неурядового серкторів.
Напрямки діяльності АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна»:
сприяння розвитку транскордонної і міжрегіональної співпраці;
формування та утвердження нових підходів щодо місцевого і регіонального
розвитку у рамках Карпатського Єврорегіону;
формування мережевих зв’язків та процедур взаємодії у рамках
Карпатського Єврорегіону;
популяризація культурного, історичного, туристичного та природного
потенціалу української частини Карпатського Єврорегіону.
Послуги АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна»:
надання консультаційної підтримки органам місцевого самоврядування та
неурядовим організаціям в реалізації їх завдань у сфері місцевого розвитку і
транскордонної співпраці;
надання технічної підтримки місцевим та регіональним ініціативам з метою
підвищення конкурентоспроможності регіонів;
надання підтримки щодо формування професійних структур транскордонної
співпраці;
підготовка та супровід проектів місцевого розвитку і транскордонної
співпраці;
допомога у пошуку партнерів у рамках Карпатського Єврорегіону;
підготовка програмних документів, стратегій та планів розвитку громад;
професійні навчання у сфері місцевого розвитку і проектного менеджменту.
26 березня 2015 року відбулися Загальні Збори Асоціації, на яких було
запроваджено зміни до Статуту та затверджено Стратегією діяльності Асоціації, котра
визначає стратегічні напрямки діяльності організації.
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ПРОГРАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЯ «ЄВРОРЕГІОН КАПАТИ – УКРАЇНА»
Діяльність АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» у 2015 році зосереджувалася у
рамках 4 програм, визначених Стратегією діяльності організації: «Транскордонне
співробітництво», «Розвиток громад», «Мережі співпраці» та «Промоція потенціалу Карпат».
Програма «Транскордонне співробітництво» - основні заходи:

-

налагоджено тісну співпрацю з Комітетом з питань європейської інтеграції
Верховної Ради України, результатом якої стало проведення 13 травня 2015
року комітетських слухань на тему «Посилення ролі єврорегіонів у здійсненні
транскордонного співробітництва» Асоціація взяла активну участь у
підготовці заходу. У тому числі формування порядку денного та розробки
тексту рекомендацій слухань;

-

Асоціація
виступила
співрозробником
Плану
реалізації
Стратегії
транскордонного співробітництва Любельського воєводства, Львівської та
Волинської областей і Брестської області, підготувавши пропозиції спільних
проектів до пріоритетів Стратегії. Асоціація включена у структуру реалізації
Плану у Львівській області та здійснює функції контактного пункту для
інституцій. Зацікавлених реалізацією проектів та пошуком партнерів у
Любельському воєводстві;

-

Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» виступила співорганізатором
Форуму транскордонного співробітництва, що проходив у Сянках
(Турківський район) 19-20 вересня 2015 року та зібрав широке коло
експертів і представників органів місцевого самоврядування України,
Польщі та Словаччини з метою обговорення актуальних проблем та
перспектив розвитку транскордонного співробітництва;

-

Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» взяла активну участь у підготовці
пропозицій о Проекту Програми транскордонного співробітництва Польща –
Білорусь – Україна 2014-2020, котру затверджено Європейською Комісією 17
грудня 2015 року. Експертами Асоціації напрацьовано пропозиції до
механізмів впровадження програми на основі попереднього досвіду
реалізації проектів та представлено під час робочої зустрічі представників
неурядових організацій, що реалізовували транскордонні проекти, що
проходила 5-7 жовтня 2015 року.

Програма «Розвиток громад» - основні заходи:

-

Проведено 5 циклів навчань з питань проектного менеджменту для загалом
200 представників органів місцевого самоврядування;

-

Надано понад 150 консультацій органам місцевого самоврядування та
організаціям громад української частини Карпатського Єврорегіону з питань
підготовки проектів місцевого розвитку;

-

У контексті процесу децентралізації 28 травня 2015 року проведено
конференцію «Можливості розвитку Карпатського Єврорегіону у контексті
децентралізації» за участю понад 60 представників органів місцевого
самоврядування, виконавчої влади, громад, неурядових організацій та
експертів, в тому числі голів Львівської ОДА та Львівської обласної ради, під
час якої обговорено найгостріші питання, пов’язані з процесом
децентралізації.
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-

Висновки та рекомендації конференції враховано піж час подальшої роботи
у трьох громадах, де розпочато реалізацію проекту, спрямованого на
підвищення ефективності процесу об’єднання громад у Львівській області;

-

Проведено аналіз ресурного потенціалу Головецької, Чукв’янської та Белзької
громад;

-

Розроблено Стратегію розвитку Яворівського раойну до 2020 року;

-

Підготовлено пропозиції до проекту Програми проведення обласного
конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016 –
2020 роки, котрі враховано розробниками – Львівською обласною радою.

-

Упродовж 2015 році Асоціацію здійснювала супровід реалізації Порядку
співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги шляхом надання
консультацій щодо подачі заявок на співфінансування проектів,
узагальнення інформації щодо запитів та співфінансування, підготовки
матеріалів засідань Програмної ради;

-

Асоціація регулярно наповнювала під сторінку Львівської обласної ради, з
питань
проектної
діяльності
на
Львівщині
http://projects.oblrada.lviv.ua/projects_filters.php?filter_sphere=2;

-

Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» у співпраці з Фондом Східна
Європа у рамках реалізації проекту «Муніципальні партнерства для
покращення енергоефективності у Самборі та Жовкві», що фінансується
Європейським
Союзом,
відкрила
два
демонстраційні
класи
енегроефективних технологій (у місті Жовткі та Самборі) – єдині такого роду
у навчальних закладах Львівської області, з діючими сонячними та вітровими
установками, а також навчально-методичними матеріалами. Школи, в яких
обладнано демонстрацій класи, вибрано на основі результатів конкурсу, що
проводився Асоціацією.

Програма «Мережі співпраці» - основні заходи:

-

У співпраці з єврорегіонами «Слобожанщина», «Дністер», «Дніпро» та «Буг» 16
червня 2015 року проведено відео-інтернет конфренецію «Про співпрацю
єврорегіонів країн Східної Європи», під час якої обговорено ініціативу
створення Асамблеї об’єднань єврорегіонального співробітництва
країн
Східної
Європі,
як
комунікаційної
платформи
єврорегіонального
співробітництва;

-

У рамках міжрегіонального співробітництва 23-26 липня 2015 року у м.
Волноваха проведено цикл навчань для представників органів місцевого
самоврядування та виконавчої влади районів Донецької області;

-

Асоціація представлена у всеукраїнській мережі фахівців та практиків з
регіонального та місцевого розвитку «РегіоНет». Діяльність мережі
спрямована на об’єднання провідних фахівців і практиків у сфері
регіонального та місцевого розвитку з усіх регіонів України, їх залучення до
вироблення та реалізації політики, а також забезпечення доступу органів
місцевого самоврядування до кращих практик місцевого та регіонального
розвитку;
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-

Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» входить до української частини
Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС, що розпочала свою
роботу у листопаді 2014 року та працює у робочій групі «Транскордонне та
міжрегіональне співробітництво»;

Програма «Промоція потенціалу Карпат» - основні заходи:

-

На виконання Стратегії розвитку рекреаційного туризму українськопольського прикордоння, розробником якої є Асоціація, здійснюється
підтримка інтернет-сторінки «Курорти Карпат»;

-

Постійно розповсюджуються видані Асоціацією каталог «Курорти Карпат» та
путівник «Курорти Карпат. Можливості мандрівок та відпочинку в
українсько-польському прикордонні». Обидві публікації здійснено двома
мовами: українською та польською, з метою охоплення промоційною
діяльністю широкої аудиторії потенційних відвідувачів курортів;

-

Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» взяла участь у АльпійськоКарпатсокому форумі, що проходив 19-21 листопада 2015 року у м. Ряшів
(Республіка Польща), де презентувала туристичний потенціал української
частини Карпатського Єврорегіону;

-

7 жовтня 2015 року під час Міжнародного економічного форуму, що
проходив у Львові, представник Асоціації виступив ініціатором та
модератором
дискусійної
панелі
на
тему
перспектив
реалізації
транскордонних проектів у сфері туризму за участю українських експертів у
цій галузі.
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РЕАЛІЗОВАНІ У 2015 РОКУ ПРОЕКТИ
1. «Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад», що
фінансується Посольством Фінляндії в Україні. Заходи у 2015 році: громадські
обговорення результатів впровадження мікропроектів в Богородчанському та
Ведикоберезнянському районах, розробка пропозицій щодо створення програми
підтримки громад в Закарпатській області, актуалізації програм Львівської та ІваноФранківської областей, уніфікація пропозицій задля ініціювання розробки Програма
підтримки ініціатив громад Карпатського Єврорегіону, навчальні візити 12
представників громад пілотних районів до місць попередньої реалізації мікропроектів у
Львівській області (2 громади) та проведення «круглого столу» в районі за участю органів
місцевої влади для ознайомлення учасників з позитивним досвідом, формування бази
даних проектних пропозицій пілотних районів, друк збірника «Посилення ролі громад у
плануванні місцевого розвитку в Карпатському Єврорегіоні», друк буклетів з проектними
пропозиціями розвитку громад, підсумкова конференція проекту.
2. «Муніципальні партнерства для покращення енергоефективності у
Самборі та Жовкві», що фінансується Європейським Союзом. Заходи Асоціації
«Єврорегіон Карпати – Україна» у 2015 році: обладнання 2 демонстраційних класів з
енергозбереження в школах м. Самбір та м. Жовква (оголошення та проведення конкурсу
серед шкіл міст Жовква та Самбір, відбір шкіл переможців, обладнання 2
демонстраційних класів. Класи оснащені моделями енергозберігаючих технологій для всіх
секторів (освітлення, опалення і водопостачання, транспорт), інформаційно-освітніми
наборами про вплив енергозберігаючих заходів та відновлювальних джерел енергії; крім
того,
класи
відремонтовані
з
використанням
енергозберігаючих
технологій
(енергозберігаючі вікна, двері, ізольовані стіни) і забезпечені енергоефективним
освітленням (світлодіодні лампи).
3. «Співпраця адміністрації та неурядової організації для делегування
соціальних послуг», що фінансується Польсько-Канадської Програмою підтримки
демократії. Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» - відібраний партнер-консультант.
Заходи Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» у 2015 році: впровадження моделі
делегування соціальних послуг у м. Самбір, тестування моделі, підготовка пропозицій
змін до нормативно-правових актів.
4. “Об’єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу об’єднання
громад у Львівській області”, що фінансується Фондом Східна Європа за кошти
Європейського Союзу. Заходи Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» у 2016 році:
здійснення аналізу ресурсного потенціалу об’єднаних Головецької, Чукв’янської та
Белзької громад.
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ ЗА 2015 РІК
НАДХОДЖЕННЯ
Джерела надходжень
Залишок коштів на 01.01.2015

Сума, грн.
30 906,93
418000,00
000000,00
390 000,00

Членські внески, в т.ч.
Членський внесок ЛОР
Членські внески районних рад (Самбірський, Великоберезнянський,
28 000,00
Рожнятівський, Богородчанський та Дрогобицький р-ни)
Інші надходження (відсотки від депозитів)
4 064,23
Кошти від здійснення забезпечення розробки Стратегії розвитку
25 000,00
Яворівського району до 2020 року
Повернення кредиторської заборгованості по реалізації окремих
80 000,00
делегованих завдань у галузі транскордонної співпраці
Кошти на реалізацію окремих делегованих завдань у галузі
136620,77
транскордонної співпраці
Проектна діяльність , в т.ч.
763 047,08
Проект «Об’єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу об’єднання
113 100,00
громад у Львівській області» здійснюється в рамках програми ЄС «Підтримка
реформи місцевого самоврядування в Україні», що реалізується Інститутом
громадянського суспільства в партнерстві з Фондом Східна Європа і
фінансується Європейським Союзом.
Проект «Партнерство для покращення енергоефективності у м. Самборі та м.
434 822,28
Жовкві», що виконується Фондом Східна Європа за фінансової підтримки
Європейського Союзу в рамках програми SUDEP.
Проект «Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад» Фонду
215 124,80
місцевого співробітництва Посольства Фінляндії в Україні
Всього надходжень
1457639,01
ВИТРАТИ
Статті витрат
Адміністративні витрати, в т.ч.
Витрати на оплату праці
Повернення поворотної фінансової допомоги
Кошти на реалізацію окремих делегованих завдань у галузі
транскордонної співпраці
Проектна діяльність , в т.ч.
Проект «Об’єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу
об’єднання громад у Львівській області»
Проект «Партнерство для покращення енергоефективності у м.
Самборі та м. Жовкві»
Проект «Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад»
Фонду місцевого співробітництва Посольства Фінляндії в Україні
Всього витрат

Сума, грн.
446 756,10
381 117,92
25 000,00
63 915,50
567 588,30
23 195,01
431 791,09
112 602,20
1 103 259,90

Залишок на 01.01.2016
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354 379,11

Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Наша команда:
- Галина Литвин - виконавчий директор
- Андрій Ганкевич - заступник виконавчого директора - фінансовий
менеджер
- Наталія Бандура - менеджер по роботі з територіальними громадами
- Іванна Качмарик-Ярема - менеджер проектів
- Ольга Височан - бухгалтер

Асоціація органів місцевого самоврядування
«Єврорегіон Карпати – Україна»
79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18/140
+380322357574
eku@ukr.net
http://euroregionkarpaty.com.ua
https://www.facebook.com/pages/ЄВРОРЕГІОН-КАРПАТИ-УКРАЇНА
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