




Звіт про діяльність За 2008-2017 роки

1

ЗМІСТ

Вітальні слоВа .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

КарпатсьКий ЄВрорегіон:  
п’ять Країн, одна еКосистема .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  8

асоціація «ЄВрорегіон Карпати – УКраїна» –  
тВій надійний партнер У Карпатах  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

стрУКтУра асоціації  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 12

Члени асоціації  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

наглядоВа рада .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 16

КарпатсьКа стратегія: досягнення і перспеКтиВи  .  .  .  .  .  .  .  . 17

реалізація стратегіЧних програм У 2008-2017 роКах  .  .  .  .  .  .  . 19

КарпатсьКа мережа регіонального розВитКУ .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 23

КлюЧоВі проеКти для Карпат  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

ФінансоВий зВіт .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 32

донори та партнери .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 37

стратегіЧні напрямКи діяльності асоціації  
«ЄВрорегіон Карпати – УКраїна» до 2020 роКУ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Календар подій асоціації  
«ЄВрорегіон Карпати – УКраїна» на 2018 ріК   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

наша Команда  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42





Звіт про діяльність За 2008-2017 роки

3

Об’єднання органів місцевого самоврядування — запорука сталого 
розвитку й поширення кращого інституційного досвіду виборних міс-
цевих влад. Але, щодо Асоціації «Єврорегіон Карпати — Україна», 10 ро-
ків з часу заснування — це ще й десятиріччя історії успіху.

Сьогодні з  нами, на  жаль, вже немає Володимира Горбового, ідей-
ного натхненника транскордонної співпраці територіальних гро-
мад України і  країн ЄС, автора ідеї власне українських єврорегіонів, 
як  об’єднання рівних, легітимних і  спроможних органів місцевого са-
моврядування, поєднаних просторово, гуманітарно і  культурно-іс-
торично Карпатами. Але, завдяки дієвим і компетентним учасникам 
Асоціації, його справа живе та розвивається і кількість проектів, по-

кликаних змінити життя в карпатських громадах на краще, котрі вже виконані чи реалізовуються 
сьогодні Асоціацією «Єврорегіон Карпати  — Україна», свідчить про правильність та  далекогляд-
ність прийнятих тоді, 10 років тому, рішень.

Українські парламентарі, котрі займаються питаннями розвитку Карпат, високо оцінюють ка-
дровий потенціал Асоціації не лише як кваліфіковану команду проектних менеджерів. Це, насамперед, 
визнані експерти у сфері транскордонної співпраці, зі сталими і міцними зв’язками з органами місце-
вого самоврядування Республіки Польща. Вони — незамінні помічники у вирішенні таких вкрай важ-
ливих питань, як створення та облаштування нових пунктів пропуску України з Євросоюзом та на-
лагодження нових інструментів співпраці з державами об’єднаної Європи.

Окремої вдячності та особливої поваги заслуговує робота, котру Асоціація провадить на те-
ренах Луганщини.

Тому, в  цей перший ювілей Асоціації «Єврорегіон Карпати  — Україна», хочеться сказати всьому 
дружньому та натхненному Карпатами товариству, людям відданим ідеї об’єднання зусиль органів 
місцевого самоврядування Карпатського єврорегіону: «Так тримати!». Не зупинятися на досягнуто-
му, наполегливо і творчо працювати, щоби зробити наші Карпати ще кращими, а стосунки України 
з європейськими сусідами ще більш продуктивними і наповненими реальним змістом добросусідства 
та взаємовигоди. Успіхів вам на цьому непростому, але захоплюючому карпатському шляху!

Слава Україні!

Голова Верховної Ради України  
Андрій Парубій
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У цьому звіті за сухими колонками цифр і низкою кольорових фото-
графій є також історія однієї проектної команди. Команди, яку очолюю 
останні півтора року, але враховуючи власний досвід депутатської 
роботи трьох скликань, очевидно  що дотик мали і  раніше. Подібних 
спроб  — створити дієву асоціацію органів місцевого самоврядування, 
котра б займалася проектним підходом, було, очевидно багато. Проте 
не всім випала можливість творити історію успіху.

З іншого боку, запозичений в  ЄС досвід роботи власне у  форматі 
Єврорегіонів, котрий перший голова Асоціації «Єврорегіон Карпати — 
Україна» Володимир Горбовий втілив у  життя у  вигляді громадського 
об’єднання і  асоціації з  членством органів місцевого самоврядування, 
виявився чи не єдиним на українському просторі. Відбулося поєднання третього сектору і представ-
ницьких органів навколо спільних проектів і воно дало результат. Цифри, представлені у цьому звіті 
за ту мить, котра має 10 років, переконливо свідчать про добрий формат та свою нішу.

Що становить Асоціація «Єврорегіон Карпати  — Україна» сьогодні? Передовсім, інституційно 
спроможного партнера, з  багажем добрих стосунків з  органами місцевого самоврядування України 
та Східної Європи, учасника та переможця різних відкритих конкурсів як на теренах нашої держави 
так і прикордоння. А ще — надійного консультанта для представницьких влад, парламентаристів 
та різних за рівнем і географією виконавчих вертикалей. І все це з фокусуванням на невичерпній Кар-
патській проблематиці, від історичної спадщини до туризму, від проблем спільної інфраструктури 
до екологічних викликів сьогодення.

Перші 10 років позаду.  
Позитивна історія «Єврорегіону Карпати Україна» тільки починається.  

Semper Avanti!

Голова Правління Асоціації  
«Єврорегіон Карпати — Україна»,

голова Львівської обласної ради
Олександр Ганущин
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Шановні колеги!

Прийміть щирі вітання з нагоди 10-ї річниці з дня заснування Асоці-
ації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати - Україна».

Ідея та мета створення Асоціації уособлюють головні пріорите-
ти демократичного суспільства. За 10 років своєї діяльності органі-
зація зробила вагомий внесок у формування чіткої політики розвитку 
Карпат на основі мережевої співпраці публічного, приватного та не-
урядового секторів. Сьогодні Асоціація – одна з найвпливовіших орга-
нізацій Карпатського євро-регіонального простору, авторитетний 
партнер в розробці та реалізації проектів розвитку наших регіонів.

Одним із напрямів діяльності Асоціації є співпраця з органами міс-
цевого самоврядування. Івано-Франківська обласна рада високо цінує допомогу та участь у відсто-
юванні соціально-економічних, духовних та історико-культурних інтересів мешканців нашого краю. 

Глибокої поваги заслуговує колосальна праця та самовідданість колективу виконавчої дирекції 
Асоціації під керівництвом Галини Литвин. Можна з упевненістю сказати, що за відновлення ідеї Кар-
патського регіону значною мірою завдячуємо саме Вам.

10 років – поважна дата. За цей час пройдено непростий шлях, на якому подолано багато труд-
нощів і досягнуто вагомих результатів. Впевнений, що попереду – нові звершення, важливі проекти і 
важливі здобутки, в яких Івано-Франківщина пліч-о-пліч із своїми сусідами розбудовуватиме регіон за-
можних, щасливих українців. 

Тож просимо прийняти слова глибокої вдячності та щирого визнання. 

Бажаю вам, дорогі друзі, миру, життєвої наснаги,  
успіхів у здійсненні планів та задумів!

Голова Івано-Франківської обласної ради 
Олександр Сич
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Для нашого багатонаціонального Закарпаття, яке безпосередньо 
межує одразу з чотирма країнами Європейської спільноти — Угорщи-
ною, Словаччиною, Польщею та Румунією, питання транскордонного 
та міжрегіонального співробітництва є одним із пріоритетів у робо-
ті обласної влади. 

Ключову роль у  здійсненні міжрегіональної та  транскордонної 
співпраці, без якої не мислиться регіональна і місцева демократія в су-
часній Європі, куди так прагне українське суспільство, відіграють орга-
ни місцевого самоврядування. Асоціація «Єврорегіон Карпати-Україна» 
дає правову основу для участі в різних програмах реалізації спільних проектів в усіх сферах соціаль-
но-економічного розвитку транскордонного співробітництва, які покликані сприяти забезпеченню 
інтегрованого та сталого регіонального розвитку партнерських країн та їх регіонів у новому Євро-
пейському Інструменті Сусідства. 

Переконаний, що Закарпаття, серед інших областей України, має реальну можливість отримати 
вигоду з цієї співпраці, зокрема, у питаннях збереження історичної спадщини, підвищення доступно-
сті регіонів, розвиток міцного та стійкого до кліматичних впливів транспорту, комунікаційних ме-
реж і систем, спільних викликів у галузі захисту і безпеки, сприяння управлінню кордонами та управ-
ління безпекою, мобільністю та міграцією.

голова Закарпатської обласної ради 
Михайло Рівіс
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Шановні колеги!

Маю велику честь та приємність від імені багатонаціональної Бу-
ковинської громади, від депутатського корпусу Чернівецької обласної 
ради та від себе особисто щиро вітати вас з нагоди 10-річчя Асоціа-
ції органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати — Україна»!

Створена у 2007 році, Асоціація об’єднала майже 85 місцевих рад за-
для поглиблення транскордонної та  міжрегіональної співпраці в  ім’я 
добробуту й процвітання наших регіонів та громад. З того часу учас-

никами об’єднання було реалізовано чимало спільних проектів, які мали за  мету підвищення інвес-
тиційної привабливості, покращення транспортної інфраструктури та  збереження споконвічних 
традицій Карпатського регіону.

Щиро вірю, що результатом цього багаторічного міжнародного співробітництва стане створен-
ня надійної платформи для подальшої інтеграції нашої Батьківщини у спільний європейський простір.

Впевнений, що спільними зусиллями ми подолаємо усі труднощі  
та перешкоди на шляху розвитку та реформ  
заради європейського майбутнього України!

Голова Чернівецької обласної ради 
Іван Мунтян
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КарпатсьКий Єврорегіон: 
п’ять країн, одна екосистема

Карпатський Єврорегіон є міжрегіональною асоціаці-
єю, угоду про створення якої було підписано міністрами 
закордонних справ України, Угорщини, Польщі та Словач-
чини 14 лютого 1993 року в м. Дебрецен (Угорщина). Зго-
дом до  діяльності Карпатського Єврорегіону долучилася 
також Румунія. Керівним органом Карпатського Євроре-
гіону є Рада, до складу якої входять представники 5 наці-
ональних делегацій (по 10 осіб від країни) 19 адміністра-
тивних регіонів Карпатського Єврорегіону. На  даний час 
керівництво Радою Карпатського Єврорегіону здійснює 
польська національна сторона.

У Карпатському Єврорегіоні проживає 16  мільйонів 
осіб, переважна більшість з  них  — це  мешканці малих 
містечок і сіл. Це периферійні громади, інфраструктура 
яких розвинена слабо, вкрай ізольовані від центрів еко-
номічного і культурного розвитку. Цю ізоляцію підсилює 
кордон з  Європейським Союзом, який фактично розді-
ляє Карпатський Єврорегіон на  дві частини. Саме тому 
в  регіоні утворилася велика кількість соціально враз-
ливих груп і не зважаючи на те, що природний приріст 
населення є одним з найвищих в Європі, кількість насе-
лення на  території Карпатського Єврорегіону постій-

но скорочується, головним чином за  рахунок еміграції 
(в тому числі нелегальної) та міграцій до міст.

За 20 років існування Міжрегіональна Асоціація «Карпат-
ський Єврорегіон» не зламала організаційних та правових 
бар’єрів і не стала юридичною особою відповідно до між-
народного права.

Натомість як окремі юридичні особи діють національні 
представництва в кожній з держав, котрі — з різним сту-
пенем успішності та ефективності — працюють для досяг-
нення мети Карпатського Єврорегіону, а  саме сприяння 
транскордонному співробітництву між прикордонними ре-
гіонами — членами Асоціації. Функції Національного пред-
ставництва Карпатського Єврорегіону в Україні з 2008 року 
виконує Асоціація «Єврорегіон Карпати — Україна».

Територіальна співпраця країн у межах Карпатського Єв-
рорегіону на сьогодні, як правило, реалізується у двосто-
ронньому форматі на  рівні «точкових проектів», а  також 
у  рамках окремих цільових програм у  транскордонній, 
екологічній, гуманітарній, культурній сферах. Саме тому по-
тенціал єдиного Карпатського простору як підґрунтя фор-
мування системної політики регіонального розвитку зали-
шається не задіяним сповна.

Країни-члени регіони населення, 
осіб Площа, Км2

Україна Закарпатська, Івано-Франківська,  
Львівська, Чернівецька області 6 429 900 59 000

Польща Підкарпатське воєводство 2 370 654 18 683

румунія округи Сату Маре, Марамуреш, Бігор, Сучава, 
Ботошань, Зілаг, Харгіта 2 274 016 27 104

словаччина  Кошіцький та Прешівський краї 1 111 177 10 459

Угорщина
 області Боршод-Абауй-Земплен; Гайду-Бігар; Гевеш; 
Яс-Надькун-Солнок; Саболч-Сатмар-Берег; а також міста  
з обласним статусом: Мішкольц; Дебрецен; Егер; Ніредьгаза

2 609 114 28 639
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асоціація
«Єврорегіон карпати—Україна» — 
твій надійний партнер У карпатах

Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегі-
он Карпати  — Україна» створена у  2007 році як  перша 
в Україні об’єднувальна самоврядна ініціатива, що будувала-
ся «знизу». Вже через рік після створення, у листопаді 2008 
року Асоціація визнана Національним Представництвом 
України в Карпатському Єврорегіоні.

Членами Асоціації є 58 органів місцевого самоврядуван-
ня та їх об’єднань Закарпатської, Івано-Франківської, Львів-
ської, Чернівецької областей.

Наша місія: 
формування політики розвитку Карпат  

на підставі мережевої співпраці публічного,  
приватного та неурядового секторів.

НАПрЯМКи ДІЯЛьНоСтІ АоМС «ЄврорЕГІоН КАрПАти — УКрАїНА»:
 ■ Формування політики розвитку Карпат

 ■ Транскордонна співпраця

 ■ Міжрегіональна співпраця

 ■ Місцевий і регіональний розвиток

 ■ Популяризація потенціалу Карпатського регіону

НАшІ цІННоСтІ тА ПЕрЕКоНАННЯ:
ЗовНІшНІ

 ■ Громада — основна цінність Карпатського Єврорегіону

 ■ Прагнення до партнерства на засадах відкритості 
і взаємоповаги

 ■ Довіра наших членів

вНУтрІшНІ
 ■ Професійність, європейські стандарти роботи

 ■ Командна взаємодія, взаєморозуміння

 ■ Розвиток

ПриНциПи роБоти:
 ■ Кооперація зусиль для досягнення значимих результатів

 ■ Відкритість для суспільства

 ■ Прозорість діяльності

 ■ Ефективне використання ресурсів
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ПоСЛУГи АоМС «ЄврорЕГІоН КАрПАти — УКрАїНА»:
 ■ консультаційна підтримка органам місцевого 
самоврядування та неурядовим організаціям 
в реалізації їх завдань у сфері місцевого розвитку 
і транскордонної співпраці;

 ■ технічна підтримка місцевим  
та регіональним ініціативам з метою підвищення 
конкурентоспроможності регіонів;

 ■ 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.
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струКтура асоціації
«Єврорегіон карпати — Україна»

Загальні Збори

Правління

Виконавча дирекція

ревізійна Комісія

Представництво  
у Закарпатській області

наглядова рада

КЕрІвНиМи орГАНАМи АСоцІАцІї «ЄврорЕГІоН КАрПАти — УКрАїНА» Є:
 ■ Загальні Збори членів;
 ■ Правління;
 ■ ревізійна комісія;
 ■ виконавча дирекція.

З огляду на статутні можливості створення спостереж-
них та виконавчих органів в Асоціації діє Наглядова рада 
та Представництво у Закарпатській області.

Загальні Збори є найвищим органом асоціації. У  За-
гальних Зборах беруть участь дійсні та  асоційовані чле-
ни із  правом голосу  — на  сьогодні це  58 повноважних 
представників органів місцевого самоврядування та  їх 
об’єднань Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, 
Чернівецької областей, в  тому числі голови Львівської 
та Івано-Франківської обласних рад.

Правління здійснює керівництво діяльністю Асоціації, 
представляє її  у  відносинах з  органами влади, місцево-
го самоврядування, організаціями як в Україні, так і поза 
її  межами, та  несе відповідальність за  свою діяльність 
перед Загальними Зборами. Голова Правління є найви-
щою посадовою особою Асоціації та  очолює Правління, 
до складу якого на сьогодні входить 10 осіб.

Виконавчим та розпорядчим органом Асоціації є ви-
конавча дирекція, яка утворюється Правлінням, під-
звітна йому і  здійснює свою діяльність згідно з  Поло-
женням, затвердженим Правлінням. Роботою Виконавчої 
дирекції керує Виконавчий директор.

ревізійна комісія, що обирається Загальними Збо-
рами за  поданням Правління з  числа повноважних 
представників дійсних членів Асоціації у  кількості 
трьох осіб здійснює контроль за  надходженням і  ці-
льовим використанням коштів Асоціації, відповідно 
до затвердженого Правлінням кошторису доходів і ви-
датків Асоціації.

Представництво у  Закарпатській області створене 
з метою координації діяльності Асоціації «Єврорегіон Кар-
пати — Україна» та зміцнення співпраці з органами місце-
вого самоврядування Закарпатської області.

Наглядова рада у  складі п’яти осіб  — представни-
ків Парламенту, Уряду, загальноукраїнських громадських 
організацій, бізнесу та медіа є консультативним органом 
Асоціації «Єврорегіон Карпати — Україна», що має на меті 
підтримку діяльності організації у  частині визначення 
її основної мети та стратегії її досягнення.
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ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ 

олександр Ганущин
Львівська обласна рада

ЧЛени асоціації: 
представниЦтво

олександр Сич
Івано-Франківська 
обласна рада

Михайло рівіс
Закарпатська  
обласна рада

Мирослава Ливч
Свалявська районна 
рада Закарпатської 
області

Михайло Андрюк
Вижницька районна 
рада Чернівецької 
області

Павло ванджурак
Косівська районна рада  
Івано-Франківської 
області

василь Дан
Рахівська районна рада 
Закарпатської області

тетяна терлецька
Старосамбірська 
районна рада Львівської 
області

Андрій Кульчинський
Трускавецька  
міська рада  
Львівської області

Галина Литвин
виконавчий директор 
Асоціації «Єврорегіон 
Карпати - Україна»

ПРАВЛІННЯ

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

віталій Кімак
Самбірська  
районна рада  
Львівської області

Микола романишин
Сколівська  
районна рада 
Львівської області

Євген швед
Бродівська  
районна рада  
Львівської області
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Ярослав шукаль
Великоберезнянська районна рада

віталій Любка
Виноградівська районна рада

Іван Лопіт
Воловецька районна рада

василь Щур
Міжгірська районна рада

Михайло Ласкін
Перечинська районна рада

Іван Фабрицій
Тячівська районна рада

руслан Чорнак
Ужгородська районна рада

Юрій Кливець
Колочавська сільська рада

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Михайло Головчук
Богородчанська районна рада

Іван шкіндюк
Верховинська районна рада

Іван Данилів
Долинська районна рада

василь рибчак
Рожнятівська районна рада

роксолана Джура
Бурштинська міська рада

Ігор Матвійчук
Калуська міська рада

Юрій Плосконос
Косівська міська рада
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

володимир 
Більовський
Городоцька  
районна рада

Михайло Сікора
Дрогобицька  
районна рада

Ігор Кос
Жидачівська  
районна рада

роман Горбань
Жовківська  
районна рада

олег Банах
Золочівська  
районна рада

тарас Зубрицький
Миколаївська  
районна рада

володимир Горбацьо
Мостиська  
районна рада

Галина Гичка
Пустомитівська 
районна рада

Микола Пасько
Сокальська  
районна рада

володимир Лозюк
Турківська  
районна рада

володимир Сичак
Яворівська  
районна рада

Анатолій Белей
Бродівська міська рада

Юрій Петрик
Добромильська  
міська рада

Андрій Щебель
Миколаївська  
міська рада

Богдан Юзвяк
Новокалинівська  
міська рада

Ігор трухим
Старосамбірська 
міська рада

Іван Голубець
Хирівська міська рада

олег Коцовський
Ходорівська міська рада

Андрій Залівський
Червоноградська  
міська рада

володимир 
Андрущенко
Бісковицька  
сільська рада

Григорій Чухрай
Воле-Баранецька 
сільська рада

Марія Дискант
Заболотцівська 
сільська рада

Марія Федак
Луківська  
сільська рада

володимир Брицький
Міженецька  
сільська рада
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володимир 
Смолінський
Нижанковицька 
селищна рада

Петро Куляс
Новоміська  
сільська рада

олександра Леницька
Тростянецька  
сільська рада

тарас Андрейко
Ралівська сільська рада

василь Янів
Чукв’янська  
сільська рада

 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Микола шевчук
Путильська района рада

ОБ’ЄДНАННЯ  
САМОВРЯДНИХ ОРГАНІВ

василь Лозинський
Обласна асоціація місцевих рад 
«Ради Львівщини»

НАГЛЯДОВА РАДА

ГоЛовА НАГЛЯДової рАДи: 

Андрій Парубій 
голова Верховної Ради України

Іванна  
Климпуш-цинцадзе 

Віце-прем’єр-міністр  
з питань європейської  
та євроатлантичної  

інтеграції України

віктор Лях 
Президент Фонду  

Східна Європа

Лідія Білас 
керуючий партнер  

Креативної Міжнародної  
Дитячої Школи

Ксенія василенко
шеф-редактор  

інтернет-видання  
«Лівий берег»
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КарпатсьКа стратегія: 
досягнення і перспективи

Основною довгостроковою метою діяльності Асоціації є 
сприяння розробці та реалізації нових підходів до форму-
вання політики розвитку Карпат як на європейському, так 
і на національному та регіональному рівнях.

Від часу свого створення Асоціація «Єврорегіон Капа-
ти — Україна» була чи не єдиним в Україні промоутером іні-
ціативи створення окремих інструментів підтримки співп-
раці Карпатських держав на  рівні Європейського Союзу, 
зокрема окремої пілотної програми ЄС для регіону Карпат, 
а починаючи з 2016 року — макрорегіональної стратегії ЄС 
для регіону Карпат.

Макрорегіональна стратегія ЄС для регіону Карпат має 
на меті сприяння ефективному територіальному розвитку кар-
патських територій та вирівнювання колосальних диспропор-
цій в регіональному розвитку. Визначені Стратегією пріоритети 
дозволять спільно втілювати проекти для вирішення проблем 
розвитку Карпат зокрема, в тому числі у рамках окремої пілот-
ної програми ЄС для регіону Карпат, у таких сферах як:

 ■ посилення економічної співпраці (розвиток зелених ін-
дустрій, сталий розвиток туризму, в тому числі шляхом 
збереження історико-культурної спадщини, підвищен-
ня конкурентоспроможності продовольчого сектору, 

розвиток макрорегіональних інноваційних екосистем)
 ■ підвищення якості довкілля (захист та  раціональне 
управління природними ресурсами, диверсифікація 
джерел енергії, управління ризиками у  сфері екології 
та запобігання природним катастрофам)

 ■ підвищення функціональної доступності в рамках Карпат 
(підвищення транспортної доступності в гірських регіонах, 
підвищення цифрової доступності, розвиток е-сервісів)

 ■ інституційна співпраця (просторове планування, тран-
скордонна співпраця).
Для реалізації вказаних амбітних цілей упродовж ос-

танніх років Асоціація «Єврорегіон Карпати — Україна»:
 ■ входить до робочої групи при Міністерстві економіч-
ного розвитку Польщі з розробки проекту макроре-
гіональної стратегії ЄС для регіону Карпат, готує про-
позиції української сторони до проекту стратегічного 
документу (перша робоча зустріч щодо макрорегіо-
нальної стратегії ЄС для Карпат за  участі представ-
ників урядів восьми карпатських держав відбулася 
3 березня 2017 року у Варшаві)

 ■  є активним учасником зустрічей на найвищому урядо-
вому, парламентському, дипломатичному рівнях з  ме-

робоЧа зустріЧ щодо маКрорегіонаЛьної стратегії Єс дЛя Карпат 
(варшава, 3 березня 2017 роКу)

представЛення позиції уКраїнсьКих КарпатсьКих регіонів щодо 
доціЛьності розробКи маКрорегіонаЛьної стратегії Єс дЛя регіону 
Карпат (брюссеЛь, 11 жовтня 2017 роКу)
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тою просування вказаних ініціатив (Асоціація ініціюва-
ла винесення питання стратегії для Карпат на порядок 
денний Саміту Спікерів парламентів країн Центральної 
та Східної Європи за участі голови Верховної Ради Украї-
ни Андрія Парубія,  що проходив 17  травня 2017 року 
у  Варшаві та VI засідання Українсько-Польської Міжу-
рядової комісії з  питань економічного співробітництва 
за участі Першого Віце-прем’єр-міністра України Степа-
на Кубіва та Віце-прем’єр-міністра Польщі Матеуша Мо-
равецького, що відбулося 21 квітня 2017 року у Варшаві, 
шести зустрічей з європейським дипломатами, зокрема 
Послом ЄС та послами карпатських держав в Україні)

 ■ представляє позицію українських регіонів в  європей-
ських структурах, зокрема у ході засідання Карпатської 
міжрегіональної групи Комітету Регіонів, що проходило 
11 жовтня 2017 року у Брюсселі

 ■ виступає співорганізатором дискусійних майданчиків, 
платформ та панелей, на котрих обговорюються питан-
ня Стратегії, зокрема традиційний Форум місцевого ро-
звитку, що проходить наприкінці червня у Трускавці, дис-
кусії щодо майбутнього Карпат у рамках відзначення Дня 
місцевого самоврядування в  Україні, окремі панельні 
дискусії, присвячені карпатській тематиці у рамках Еко-
номічного Форуму в  Криниці, Самоврядного Конгресу 
в Кракові чи Форуму Україна — Європа в Ряшеві.

 ■ готує пропозиції до українського Уряду у частині піло-
тування окремої програми ЄС для регіону Карпат.

Для втілення вказаних ініціатив у  життя ключовою є 
спільна візія української частини Карпатського регіону 
щодо потреби співпраці. Саме тому Асоціацією «Єврорегі-
он Карпати — Україна» напрацьовано дорожню карту реа-
лізації системної політики розвитку Карпат, котра передба-
чає алгоритм спільних дій починаючи від спільних проектів 
в регіоні, реалізації спільної для чотирьох українських кар-
патських областей Програми підтримки ініціатив карпат-
ських громад на  конкурсних засадах, розробку Стратегії 
розвитку Українських Карпат — і до окремих фінансових 
інструментів та платформ співпраці на рівні ЄС.

Переконані,  що лише спільні зусилля на  усіх рівнях 
принесуть бажаний результат і дозволять втілити в життя 
наміри щодо особливого підходу до Карпат як унікальної 
території в центрі Європи.

робоЧа зустріЧ щодо маКрорегіонаЛьної стратегії Єс дЛя Карпат 
(варшава, 3 березня 2017 роКу)

обговорення перспеКтив розвитКу КарпатсьКого регіону 
в рамКах відзнаЧення дня місцевого самоврядування в уКраїні  
(с. пЛав’я, 9 грудня 2017 роКу)

перша в уКраїні презентація КарпатсьКої маКрорегіонаЛьної 
стратегії в рамКах іі Форуму місцевого розвитКу  
(трусКавець, 24 Червня 2017 роКу)
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реаЛіЗаЦія стратегіЧних програм 
у 2008–2017 роКах

Діяльність Асоціації «Єврорегіон Карпати — Україна» зосереджувалася 
у рамках 4 програм, визначених Стратегією діяльності нашої організації. 
Нижче представлено ключові досягнення та результати у кожній з них.

ПРОГРАМА 
ТРАНСКОРДОННА СПІВПРАЦЯ: ДОСЯГНЕННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ

Асоціація «Єврорегіон Карпати  — Україна» одним 
з ключових напрямків діяльності визначає підвищен-
ня ефективності транскордонної співпраці в  регіоні 
Карпат. На виконання вказаної цілі наша організація:

 ■ бере активну участь у  реалізації програм транскор-
донного співробітництва Європейського Союзу, те-
риторія яких поширюється на  Карпатський регіон. 
Зокрема, у  рамках Програми Польща  — Білорусь  — 
Україна 2007–2013 нами реалізовано 3 транскордон-
ні проекти. У першому конкурсному наборі Програми 
Польща — Білорусь — Україна 2014–2020 ми готува-
ли/допомагали готувати органам місцевого самовря-
дування, нашим партнерам 20 проектів, в  тому числі 
10 у пріоритеті «Спадщина», з яких 5 — за безпосеред-
ньою участю нашої організації як Головного бенефіціа-
ра чи партнера проекту. Серед підготовлених проек-
тів 6 увійшло до переліку переможців

 ■ підготувала/взяла участь у  підготовці нової редакції 
проекту Закону України «Про транскордонне спів-
робітництво», 20 проектів рішень з  питань тран-
скордонного співробітництва, які були прийняті 15 
сесіями обласних та  районних рад,  що стосуються, 
розбудови мережі пунктів пропуску через держав-
ний кордон, малого прикордонного руху, реалізації 

Програми транскордонного співробітництва Поль-
ща  — Білорусь  — Україна, стратегічної ініціативи 
щодо розробки та  реалізації ЄС окремої програми 
для регіону Карпат

 ■ організувала 6 спільних засідань сесій/комісій органів 
місцевого самоврядування України та Польщі

 ■ є членом та  активним учасником українсько-польсь-
кої Міжурядової координаційної ради з  питань міжре-
гіонального співробітництва та  створених в  її  рамках 
комісій, підготувала загалом 18 пропозицій,  що врахо-
вані у протоколах засідань вказаних органів
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 ■ ініціює проведення парламентських слухань та слухань 
профільних комітетів Верховної Ради України щодо ро-
звитку транскордонного співробітництва та  євроре-
гіонів, готує пропозиції до заключних рекомендацій цих 
слухань (загалом 3 проведені заходи)

 ■ готує пропозиції у  частині розбудови пунктів пропу-
ску через кордон, проводить адвокаційні та  промо-
ційні заходи, зокрема ініціює та  співорганізовує виїзди 
на ділянки кордону парламентарів та урядовців України 
та Республіки Польща, є співорганізатором проведення 
Європейських Днів Добросусідства «Нижанковичі  — 
Мальховіце» та ініціатором аналогічного заходу на місці 
планованого пункту пропуску через державний кордон 
«Смольник- Боберка»

 ■ проводить навчання з питань підготовки транскор-
донних проектів (понад 30 заходів, в яких взяло участь 
близько 1000 осіб)

 ■ готує та самостійно або у партнерстві втілює проекти 
транскордонного співробітництва (загалом 58 підготов-
лених проектів, 6 реалізованих, 3 на етапі підготовки, 10 
на стадії оцінки)

 ■ ініціює та бере участь у створенні платформ транскор-
донної та єврорегіональної співпраці у формі стратегій, 
програм, систем, процедур

ПРОГРАМА  
МІСЦЕВИЙ І РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК:  

ДОСЯГНЕННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ
Асоціація «Єврорегіон Карпати — Україна» як пер-

ше в  Україні єврорегіональне об’єднання самовряд-
них органів бере активну участь у формуванні політи-
ки регіонального та місцевого розвитку шляхом:

 ■ підготовки проектів рішень, стратегій, програм, що ре-
гулюють питання місцевого та  регіонального розвитку 
(14 проектів рішень, участь у розробці 5 стратегічних, 12 
програмних документів)

 ■ надає фінансову підтримку місцевим ініціативам (нами 
профінансовано 19 відібраних на  конкурсних засадах 
проектів органів місцевого самоврядування та  неуря-
дових організацій, ініційовано дві нові програми)

 ■ проводить навчання з питань підготовки проектів міс-
цевого та регіонального розвитку (58 заходів, в яких 
взяло участь близько 1700 осіб), працює з громадами 
(28 громадських слухань)

 ■ готує та  самостійно або у  партнерстві втілює проекти 
місцевого та регіонального розвитку (загалом 30 підго-
товлених проектів, 9 реалізованих, 8 в оцінці)

 ■ надає консультації органам місцевого самоврядування 
та організаціям громад української частини Карпатсь-
кого Єврорегіону з питань підготовки проектів місце-
вого розвитку (450 наданих консультацій)

 ■ ініціює спільні підходи до вирішення проблем карпатсь-
ких громад, зокрема пілотує Програму підтримки ініціа-
тив місцевих громад, що втілюватиметься з 2018 року
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ПРОГРАМА  
МІЖРЕГІОНАЛЬНА СПІВПРАЦЯ: ДОСЯГНЕННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ

З метою об’єднання зусиль зацікавлених сторін щодо 
підвищення ефективності місцевого та регіонального роз-
витку, обміну досвідом, пошуку кращих рішень спільних 
для регіонів проблем Асоціація «Єврорегіон Карпати  — 
Україна» значну увагу приділяє міжрегіональній співпраці. 
в тому числі у рамках мереж співпраці:

 ■ з 2013 року виступає координатором Мережі місцевого 
розвитку Карпатського Єврорегіону за  участі 50 аген-
цій регіонального/місцевого розвитку та  неурядових 
організацій,  що займаються питаннями регіонально-
го/місцевого української частини Карпатського Євро-
регіону: Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської 
та Чернівецької областей

 ■ ініціювала створення неформальної мережі для погли-
блення чотирьохсторонньої співпраці у рамках Карпатсь-
кого Єврорегіону та  Єврорегіону «Глаценсіс» для обміну 
досвідом та кращими практиками регіонального розвитку

 ■ виступила співініціатором створення Ради Карпатських 
Мас-медіа задля реалізації спільних заходів щодо сприяння 
розвитку українсько-польської співпраці мас-медіа на те-
риторії Карпатського Єврорегіону та  ініціювання нових 
спільних заходів (засновники: Асоціація органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати — Україна», Асоціа-
ція Карпатський Єврорегіон Польща, Асоціація Польських 
Журналістів, відділення у  Ряшеві, Закарпатська обласна 

організація Національної спілки журналістів України, Іва-
но-Франківська обласна організація Національної спілки 
журналістів України, Львівська обласна організація Націо-
нальної спілки журналістів України, Чернівецька обласна 
організація Національної спілки журналістів України)

 ■ є ініціатором єврорегіональної системи співпраці у ме-
жах українсько-польсько-білоруських єврорегіонів з ме-
тою об’єднання зусиль професійних структур для підви-
щення ефективності транскордонного співробітництва

 ■ є учасником створення комунікаційної платформи євро-
регіонального співробітництва у співпраці з єврорегіо-
нами «Слобожанщина», «Дністер», «Дніпро» та «Буг»

 ■ започаткувала створення неформальної платформи 
співпраці самоврядних регіональних органів Карпат 
як  майданчика для постійної комунікації у  рамках за-
ходів, що проводяться на території регіонів та з метою 
посилення координації для розвитку регіону Карпат

 ■ виступає активним учасником міжрегіональної спі-
впраці між Львівщиною та  Луганщиною, координує 
проведення обмінів та  навчально-ознайомчих візитів 
до Республіки Польща, а з 2018 року адмініструватиме 
Програму «Змінимо країну разом» у частині проведення 
конкурсу освітніх, культурних та медійних обмінів між за-
кладами Львівської та Луганської областей
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 ■ в рамках конкурсу проектів регіонального розвитку, 
які можуть реалізовуватися за  рахунок коштів дер-
жавного бюджету, отриманих від Європейського Со-
юзу (Програма підтримки секторальної політики  — 
Підтримка регіональної політики України) Асоціація 
ініціювала створення Карпатської мережі регіональ-

ного розвитку за  участі Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та  житлово-комунально-
го господарства України, Львівської, Закарпатської, 
Івано-Франківської та  Чернівецької обласних дер-
жавних адміністрацій та обласних рад і Асоціації «Єв-
рорегіон Карпати — Україна»

ПРОГРАМА  
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: 

ДОСЯГНЕННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ
Очевидною для Асоціації «Єврорегіон Карпати — Украї-

на» є потреба у створенні спільного для всього карпатсько-
го регіону бренду, формуванні спільних підходів до промо-
ції регіону серед усіх зацікавлених сторін. 

На виконання вказаного завдання Асоціація:
 ■ проводить спільні транскордонні спортивні та культурні 
заходи (5 концертів, турнірів та фестивалів),

 ■ проводить навчальні та ознайомчі візити з метою вив-
чення та популяризації потенціалу Карпат (6 ознайомчих 
візитів за участі 150 осіб)

 ■ готує та реалізовує проекти у сфері промоції потенціалу 
Карпат та розвитку туризму (34 підготовлені проекти, 3 
втілені, 3 реалізовуватимуться з 2018 року)

 ■ ініціює та бере участь у розробці стратегічних документів 
з питань розвитку туризму та промоції регіону (спільна 
українсько-польська стратегія розвитку рекреаційного 
туризму, Стратегія промоції фортів прикордоння)

 ■ публікує та розповсюджує промоційні матеріали, зокрема 
каталог «Курорти Карпат» та путівник «Курорти Карпат»

 ■ презентує туристичний потенціал української частини 
Карпатського Єврорегіону під час тематичних ярмарків 
та форумів (4 заходи)

 ■ започаткувала видання двомовного щоквартального 
видання «Вісник Карпатського Єврорегіону», котрий 
має на меті промоцію Асоціації, її членів та туристичного 
і економічного потенціалу Українських Карпат.
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КарпатсьКа мережа 
регіонаЛьного роЗвиткУ

Ні для кого із карпатського «товариства» не є несподіван-
кою твердження, що територія Карпат є одним з найприва-
бливіших і найрізноманітніших географічних регіонів Украї-
ни, розташованим у центрі Європи. Саме тому дискусії щодо 
перспектив розвитку Українських Карпат є актуальними і по-
требують перенесення з теоретичної площини в практичну.

Масштаб проблем, з  яким 
стикається регіон сьогодні — 
від низького рівня доступно-
сті до  соціальних, економіч-
них та  екологічних, змушує 
до пошуку системних рішень 
підвищення його конкурен-
тоспроможності.

І одним із способів вирішення зазначених проблем є по-
силення міжрегіональної співпраці задля ефективного регі-
онального та місцевого розвитку — створення дієвої мере-
жі координації співпраці в  Карпатах за  участі центральних 
і місцевих органів виконавчої влади, самоврядних структур, 
неурядових організацій, науки і  бізнесу. Існуючий на  сьо-
годні масштаб співпраці та  рівень міжрегіональних зв’язків 
вимагають пошуку нових рішень щодо інституційного, нор-
мативно-правового, інфраструктурного та кадрового забез-
печення регіонального розвитку в Українських Карпатах.

Існуючі на сьогодні механізми співпраці в регіоні, голов-
ним з яких є Асоціація органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати — Україна», потребують посилення 
як у частині стратегічного планування подальшого розвит-

ку, так і створення професійних структур підтримки регіо-
нальної економічної співпраці (у формі агенцій чи центрів 
регіонального розвитку), а  також розробки та  апробації 
системних для усіх областей (і унікальних на теренах Укра-
їни) підходів підтримки ініціатив розвитку гірських терито-
рій, що дасть змогу підвищити ефективність використання 

потенціалу розвитку регіо-
ну. Окремим важливим пунк-
том є необхідність розробки 
системних рішень у  части-
ні підвищення професійно-
го рівня осіб, заангажованих 
у  процеси регіонального 
розвитку  — як  представни-

ків органів державної влади та місцевого самоврядування, 
так і неурядових організацій. Безумовно, поставлені зада-
чі вимагають постійної популяризації, для чого потрібно 
працювати над створенням платформ промоції регіону 
(форумів, виставок), а  також відповідної конференційної 
інфраструктури в областях.

З метою комплексної реалізації поставлених завдань 
Асоціацією «Єврорегіон Карпати — Україна» було напра-
цьовано та  подано для участі у  конкурсі проектів регіо-
нального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів державного бюджету, отриманих від Європейсько-
го Союзу, у рамках Програми підтримки секторальної по-
літики — Підтримка регіональної політики України проект 
«Карпатська мережа регіонального розвитку».

АктивізАція громАд інституціонАлізАція

інфрАструктурА Промоція

стрАтЕгія

Львівська  
ОДа

Закарпатська   
ОДа

іванО-Франківська 
ОДа

Чернівецька   
ОДа

ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ
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ЗАвДЯКи рЕАЛІЗАцІї ПроЕКтУ БУДЕ ДоСЯГНУто тАКиХ рЕЗУЛьтАтІв:

 ■ розроблено пакет стратегічних документів у сфері ро-
звитку гірського Карпатського регіону разом з пакетами 
конкретних проектів розвитку для кожної з областей

 ■ створено конгресово-конференційну інфраструктуру — 
збудовано Карпатський центр регіонального розвитку 
та придбано 4 мобільні конференційні павільйони

 ■ створено спільний для 4 областей інституційний ме-
ханізм підтримки розвитку Карпатського регіону — Кар-
патський центр регіонального розвитку із  залученням 
як обласних рад і облдержадміністрацій, так і професій-
них структур співпраці в регіоні

 ■ надано підтримку 12 агенціям місцевого розвитку у ча-
стині стратегічного планування,

 ■ розроблено пакет пропозицій нормативно-правових актів
 ■ надано фінансову підтримку 40 пілотним проектам у 4 
карпатських областях

 ■ підвищено професійний рівень 2000 осіб шляхом про-
ведення навчань

 ■ забезпечено популяризацію міжрегіональної економіч-
ної співпраці шляхом проведення 8 заходів  — фести-
валів, форумів, виставок і ярмарків.

Передбачений проектом системний підхід до забезпе-
чення інтеграції регіону Карпат, що передбачає стратегічне 
планування розвитку регіону, посилення інституціоналіза-
ції міжрегіональної співпраці за  підтримки центральних 
органів влади, комплексні заходи з активізації громад ре-
гіону, будівництво інфраструктури та закупівля обладнан-
ня, що полегшить взаємодію між регіонами, а також популя-
ризація напрацювань та досягнень проекту мають на меті 
забезпечити сталий та  довготривалий ефект. Створена 
спроможна інституція регіонального розвитку відповіда-
тиме за утримання результатів проекту та реалізацію стра-
тегії та  плану заходів до  неї. Напрацьована і  апробована 
у рамках проекту програма підтримки ініціатив місцевих 
карпатських громад, котра адмініструватиметься Асоціаці-
єю «Єврорегіон Карпати — Україна», зможе фінансуватися 
за рахунок обласних бюджетів, а в перспективі — за кош-
ти ЄС. Реалізація вказаної програми підтримки за  євро-

пейськими стандартами дозволить карпатським громадам 
у майбутньому успішно аплікувати та отримувати фінансу-
вання з Європейського Союзу. Реалізація проекту напере-
додні нової фінансової перспективи Європейського Союзу 
створить передумови до залучення європейських фондів 
у рамках планованих програм чи в якості пілотного регі-
ону до  впровадження системних проектів на  виконання 
Угоди про Асоціацію з ЄС.

Безсумнівно, реалізація передбачених проектом за-
ходів сприятиме комплексному соціально-економічному 
розвитку карпатського регіону у сферах економіки, туриз-
му, розвитку сільських гірських територій.

Тим не менше, не очікуючи на підсумки конкурсу, Асо-
ціація намагається втілювати заплановане вже сьогодні: 
на розсуд обласних рад представлено програму «Карпат-
ська мережа місцевого розвитку» та конкурсний механізм 
підтримки ініціатив карпатських громад з  обласних бю-
джетів — і вже у грудні очікуємо прийняття відповідних рі-
шень, щоб з січня 2018 року надати місцевим карпатським 
громадам новий фінансовий інструмент підтримки проек-
тів у сфері транскордонної співпраці, збереження істори-
ко-культурної та природної спадщини та розвитку інфор-
маційно-комунікаційних технологій. На рівні центральних 
органів виконавчої влади напрацьовано та представлено 
ініціативу пілотної програми ЄС для регіону Карпат у рам-
ках Європейської політики сусідства на  тих же засадах, 
на  яких реалізуються регіональні операційні програми 
для регіонів у складі Європейського Союзу.

Переконані,  що запропоновані механізми з  викорис-
танням унікальної в  масштабі України доданої вартості 
міжрегіональної співпраці в рамках єдиної вразливої еко-
системи стануть першим кроком до  підвищення ефек-
тивності регіонального економічного розвитку в  Карпа-
тах, покращення життя мешканців регіону та підвищення 
спроможності місцевих громад.

Чому пропонуємо вирішення у  співпраці у  рамках 
Карпатської мережі? Віримо, що гуртом і батька легше 
бити, а спільно зможемо досягти більше для розвитку 
нашого регіону.
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КЛюЧові проеКти дЛя Карпат

ЕНЕРГІЯ КАРПАТ

ДоНор: Фонд Східна Європа
ПЕрІоД рЕАЛІЗАцІї:  
січень-жовтень 2010 року
тЕриторІЯ: Львівська, Івано-Фран-
ківська, Закарпатська область
БЮДжЕт: 351 052 грн
МЕтА: підвищення якості публічних 
послуг, що надаються у галузі енергоз-
береження в українській частині Кар-
патського Єврорегіону, шляхом прове-
дення аналізу наявних енергетичних 
ресурсів у  гірських районах Львівщи-
ни, Івано-Франківщини та  Закарпаття, 
а також охорона довкілля через вико-
ристання власних енергоносіїв

рЕЗУЛьтАти:
 ■ встановлено два сонячні колек-
тори для забезпечення нагріван-
ня водопровідної води у  будівлі 
стаціонарного відділення з паліа-
тивною та  хоспісною опікою для 
постійного або тимчасового меш-
кання одиноких непрацездатних 
громадян, інвалідів у  с.  Міженець 
та у будівлі інфекційного відділен-
ня Сколівської центральної рай-
онної лікарні у м. Сколе

 ■ проведено аудит наявних енерге-
тичних ресурсів у  гірських райо-
нах Львівської, Івано-Франківської 

та Закарпатської областей
 ■ розроблено Регіональну програму 
підвищення енергоефективності 
гірських районів Львівщини

 
КАРПАТСЬКИЙ ГОРИЗОНТ 2013 — ОБГОВОРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ  

ОПЕРАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЄС ДЛЯ РЕГІОНУ КАРПАТ
ДоНор: 
Міжнародний Фонд «Відродження»
ПЕрІоД рЕАЛІЗАцІї: 
червень-грудень 2010 року
тЕриторІЯ: 
Львівська, Івано-Франківська,  
Закарпатська, Чернівецька область
БЮДжЕт: 121 683 грн
МЕтА : активізація діалогу пред-
ставників центральних та регіональ-
них влад Карпатського Єврорегіону 
щодо розробки єдиної операційної 
програми ЄС для регіону Карпат 
на фінансову перспективу 2014–2020

рЕЗУЛьтАти : напрацьовано кон-
цепцію операційної програми ЄС 
для регіону Карпат на  фінансову 
перспективу 2014–2020 та алгоритм 
її просування, проведено конферен-
цію «Регіональний вимір євроінте-
граційних процесів» у рамках X Еко-
номічного Форуму «Транскордонне 
співробітництво: погляд у  майбут-
нє», що організовувався Львівською 
обласною державною адміністраці-
єю під патронатом Президента Укра-
їни 7–8 жовтня 2010 року у м. Труска-
вець Львівської області.
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ШКОЛА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКИХ 
РАД КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

ДоНор: Фонд Сприяння демократії 
Посольства США
ПЕрІоД рЕАЛІЗАцІї: липень 
2011 — липень 2012 року
тЕриторІЯ: Львівська область
БЮДжЕт: 156 983 грн
МЕтА: залучення інституцій грома-
дянського суспільства до  вирішення 
проблем місцевого розвитку район-
них рад Львівської області шляхом 
проведення Школи місцевого роз-
витку для членів громадських рад 
при районних радах гірської части-
ни Львівської області та  розповсю-

дження позитивного досвіду у рамках 
української частини Карпатського Єв-
рорегіону

 ■ Результати: — створено громад-
ські ради при 5 районних радах 
гірської частини Львівської області 
з метою підвищення ефективності 
місцевого розвитку громад

- підвищено професійний рівень чле-
нів громадських рад при 5 районних 
радах гірської частини Львівської об-
ласті з питань місцевого розвитку
- поширено досвід щодо діяльності 
громадських рад при районних радах 

та можливостей їх впливу на вирішен-
ня питань місцевого розвитку на  те-
риторію української частини Карпат-
ського Єврорегіону.

 
ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ  

ТРАНСКОРДОННИХ ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ
ДоНор : Програма корпоративної 
соціальної відповідальності United 
Parcel Services Co.
ПЕрІоД рЕАЛІЗАцІї: 
червень 2011 — липень 2014 року
тЕриторІЯ: Львівська область
БЮДжЕт: 830 345 грн
МЕтА : підтримка місцевих та регіо-
нальних освітніх програм, зміцнен-
ня економічного та  екологічного 
розвитку, а  також діяльність у  сфе-
рі культурного обміну учнів з  поль-
сько-українського прикордоння 
(місцевості Ліпа, гміна Вірча, Сєра-
косьце, гміна Фредрополь, а  також 
Нижанковичі, Головецько, Терло Ста-
росамбірського району)

рЕЗУЛьтАти: 
 ■ забезпечено щомісячно 380  годин 
додаткових занять з  інформатики, 
гри на бандурі та танців для 350 учнів 
Нижанковицької та Головецької шкіл

 ■ здійснено ремонтні роботи в  Ни-
жанковицькій ЗСШ І-ІІІ ступенів

 ■ закуплено автобус «Школярик» для 
Головецької ЗСШ І-ІІІ ступенів

 ■ облаштовано комп’ютерний клас 
у Терлівській ЗСШ І-ІІ ступенів

 ■ збудовано внутрішні санвузли у за-
гальноосвітній середній школі І-Ill 
ступенів с. Головецько

 ■ проведено Форум транскор-
донної співпраці в  рамках Євро-
пейських Днів Добросусідства 
«Кордон 480» в смт. Нижанковичі 
Старосамбірського району

 ■ побудовано роздягальню стадіону 
у смт. Нижанковичі
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КАРПАТСЬКІ МАС–МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОМОЦІЇ 
ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ В КАРПАТСЬКОМУ ЄВРОРЕГІОНІ

ДоНор: Міністерство закордонних 
справ Республіки Польща
ПЕрІоД рЕАЛІЗАцІї: 
червень — листопад 2013 року
тЕриторІЯ: Львівська, Івано-Фран-
ківська, Закарпатська, Чернівецька 
області України, Підкарпатське воє-
водство Польщі
БЮДжЕт: 156 480 польських злотих
МЕтА: підвищення якості інформа-
ції на  тему регіонального розвитку 
та  транскордонної співпраці шляхом 
посилення взаємодії мас-медіа в рам-
ках Карпатського Єврорегіону

рЕЗУЛьтАти:
 ■ проведено навчання для пред-
ставників українських і польських 
мас-медіа на тему пошуку зовніш-

ніх джерел фінансування їх діяль-
ності та  підготовки пов’язаних 
з цим проектів

 ■ здійснено інвентаризацію усіх медіа 
в українсько-польській частині Кар-
патського Єврорегіону та опубліко-
вано відповідний каталог

 ■ проведено Форум Карпатських 
мас-медіа

 ■ створено Раду Карпатських Мас-
медіа з метою підтримки транскор-
донної співпраці журналістів

 
МЕРЕЖА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО 

ЄВРОРЕГІОНУ — МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
ДоНор: 
Міжнародний Вишеградський Фонд
ПЕрІоД рЕАЛІЗАцІї: 
травень 2013 — квітень 2014 року
тЕриторІЯ: Львівська, Івано-Фран-
ківська, Закарпатська області України, 
Підкарпатське воєводство Польщі, 
Прешівський край Словаччини
БЮДжЕт: 670 325 грн

МЕтА :  створення передумов 
для системного місцевого роз-
витку в  українській частині Кар-
патського Єврорегіону шляхом 
зміцнення ролі агенцій місцевого 
розвитку та  використання досві-
ду Вишеградських прикордонних 
регіонів

рЕЗУЛьтАти: 
 ■ створено мережу співпраці 
за  участю 50 українських агенцій 
місцевого розвитку  — потенцій-
них партнерів для польських, сло-
вацьких та чеських агенцій регіо-
нального розвитку

 ■ проведено аналіз діяльності 
агенцій регіонального розвит-
ку в  Польщі, Словаччині, Чехії, 
Україні та  напрацювано на  його 
основі рекомендації щодо підви-
щення ефективності діяльності 
для українських інституцій, зокре-
ма нещодавно створених

 ■ розроблено стратегічні плани ро-
звитку для трьох українських аген-
цій місцевого розвитку

 ■ підвищено професійний рівень пред-
ставників українських агенцій місце-
вого розвитку шляхом проведення 
10 навчань для загалом 200 осіб

 ■ здійснено популяризацію кращих 
практик місцевого розвитку Више-
градських держав в Україні
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КАРПАТСЬКА МЕРЕЖА  
ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

ДоНор: 
Посольство Фінляндії в Україні
ПЕрІоД рЕАЛІЗАцІї: 
травень 2013 — травень 2015 року
тЕриторІЯ: Закарпатська,  
Івано-Франківська, Львівська область
БЮДжЕт: 996 443 грн
МЕтА:  створення сприятливого се-
редовища для сталого соціально-е-
кономічного розвитку на  місцевому 
рівні шляхом самоорганізації громад, 
налагодження їх співпраці з органами 
місцевої влади та впровадження гро-
мадських ініціатив у вибраних грома-
дах Закарпатської, Івано-Франківської 
та Львівської областей
рЕЗУЛьтАти:

 ■ створено Карпатський ресурсний 
центр громад,

 ■ організовано проведення Кон-
курсу мікропроектів громад, про-
ведено 3 районні семінари  — 
презентації конкурсу, а  також 3 
консультаційні семінари в районах 
для надання допомоги під час під-
готовки заявок на Конкурс

 ■ до фінансування відібрано 14  мі-
кропроектів, проведено 14  гро-
мадських слухань в кожній громаді, 
яка визнана переможцем Конкурсу, 
проведено 3 навчання потенційних 
учасників пілотних мікропроектів, 
законтрактовано та  реалізовано 
12 мікропроектів на загальну суму 
632 542  грн., здійснено 13  моніто-
рингових виїздів до  місць реаліза-
ції мікропроектів у  Самбірському, 
Богородчанському та  Великобе-
резнянському районах

 ■ проведено 3  громадські обгово-
рення результатів впровадження 
мікропроектів у  пілотних районах 
реалізації проекту та представлено 
перспективи залучення коштів об-
ласних програм та програм міжна-
родної технічної допомоги для під-
тримки ініціатив місцевих громад

 ■ організовано ознайомчий візит 
представників громад до  міста 
Жовква та  Жовківського району 
з метою презентації кращих прак-
тик залучення грантових коштів 
для розвитку громад

 ■ напрацьовано пропозиції змін 
до  Програми підтримки ініціатив 
місцевих громад Львівської об-
ласті, які були враховані про про-
веденні обласного конкурсу мі-
кропроектів на 2015 рік

 
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ  

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

ДоНор: 
Програма транскордонного співробіт-
ництва Польща — Білорусь — Україна 
2007–2013
ПЕрІоД рЕАЛІЗАцІї: 
лютий — вересень 2014 року
тЕриторІЯ: Львівська, Івано-Фран-
ківська, Закарпатська області України, 
Підкарпатське воєводство Польщі
БЮДжЕт: 739 980 грн
МЕтА:  аналіз потенціалу природ-
ньої та  культурної спадщини та  роз-

робка механізмів популяризації 
рекреаційного туризму в польсько-у-
країнському прикордонні
рЕЗУЛьтАти:

 ■ розроблено Стратегію розвитку 
рекреаційного туризму польсь-
ко-української частини Карпатсь-
кого Єврорегіону

 ■ створено інформаційну платфор-
му промоції рекреаційного туриз-
му польсько-української частини 
Карпатського Єврорегіону
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ПРОМОЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТ —  
СТВОРЕННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ ПРОМОЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ

ДоНор: Програма транскордонно-
го співробітництва Польща  — Біло-
русь — Україна 2007–2013
ПЕрІоД рЕАЛІЗАцІї: 
лютий — листопад 2014 року
тЕриторІЯ: Львівська область Укра-
їни, Підкарпатське воєводство Польщі
БЮДжЕт: 743 700 грн
МЕтА:  промоція природного 
та культурного потенціалу Карпат
рЕЗУЛьтАти: 

 ■ розроблено веб-сайт з  інформа-
цією як про самі курорти та їх мож-
ливості, так і місця розваг та відпо-
чинку, визначні пам’ятки тощо;

 ■ розроблено та  опубліковано 
друкований каталог з  інфор-
мацією про курортні послуги, 
а  також можливості відпочинку 
в  містах-курортах; проживання 
альтернативне до  розміщення 
у  традиційних санаторіях, хар-
чування, визначні місця Карпат 
та  путівник територією україн-
сько-польської частини Карпат-
ського Єврорегіону;

 ■ проведено навчально-ознайомчі 
візити до  8  міст-курортів Украї-
ни та  Польщі для представників 
туристичних операторів України 

та  Польщі з  метою формування 
нових туристичних продуктів

 
РОЗРОБКА ІНСТРУМЕНТІВ ТРАНСКОРДОННОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА НА БАЗІ СПІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНО-
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ МОСТИСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПЕРЕМИШЛЬСЬКОГО ПОВІТУ 
ПІДКАРПАТСЬКОГО ВОЄВОДСТВА

ДоНор: Програма транскордонно-
го співробітництва Польща  — Біло-
русь — Україна 2007–2013
ПЕрІоД рЕАЛІЗАцІї: травень 2014 
року — грудень 2015 року
тЕриторІЯ: Львівська область Укра-
їни, Підкарпатське воєводство Польщі
БЮДжЕт: 749 325 грн
МЕтА :  підвищення ефективнос-
ті політики регіонального розвитку 
у  Мостиському районі Львівської 
області та  Перемишльському повіті 
Підкарпатського воєводства

рЕЗУЛьтАти:
 ■ створено транскордонний мікро-
регіон «Форти прикордоння»

 ■ розроблено Стратегію промоції 
транскордонного мікрорегіону 
«Форти прикордоння»

 ■ розроблено Програму транскор-
донної співпраці Мостиського 
району України та  Перемишльсь-
кого повіту Республіки Польща

 ■ підвищено професійний 60-ти 
осіб  — представників влади, не-
урядового сектору, суб’єктів під-
приємницької діяльності в  сфері 
туристичного маркетингу
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ПРОЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДИТЯЧІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ ОХМАТДИТ

ДоНор: Посольство Японії в Україні
ПЕрІоД рЕАЛІЗАцІї: 
жовтень 2015 р — жовтень 2016 р
тЕриторІЯ: Львівська область
БЮДжЕт: 2 053 000 грн
МЕтА: підвищення ефективності ліку-
вання дітей у  Львівській області шля-
хом придбання медичного обладнання
рЕЗУЛьтАти: Придбано та встанов-

лено медичне обладнання у  КЗ ЛОР 
«Львівська обласна дитяча клінічна лі-
карня «ОХМАТДИТ», а саме:

 ■ лабораторне обладнання  
для аналізів крові

 ■ обладнання для операційного  
відділення

 ■ обладнання для реанімації  
новонароджених

 
ОБ’ЄДНУЙМОСЯ СВІДОМО: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПРОЦЕСУ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДоНор: Фонд Східна Європа
ПЕрІоД рЕАЛІЗАцІї: 
листопад 2015 р — вересень 2016 р
тЕриторІЯ: Львівська область
БЮДжЕт: 396 000 грн
МЕтА : підвищення ефективності 
процесу об’єднання громад та  удо-
сконалення навичок управління міс-
цевим розвитком в  нових умовах 
на території різних за вихідними умо-

вами та  потенціалом пілотних гро-
мад Львівської області: Головецької, 
Чуквянської та Белзької
рЕЗУЛьтАти: 

 ■ проведено та  представлено ши-
рокій громадськості аналітичні до-
слідження ресурсного потенціа-
лу для трьох пілотних громад,  що 
сформували інформаційну базу для 
планування місцевого розвитку

 ■ розроблено планістичні доку-
менти, що визначають шляхи ро-
звитку громади з максимальним 
урахуванням інтересів усіх за-
цікавлених груп

 ■ забезпечено поширення досвіду 
щодо результатів та  методології, 
апробованої проектом у громадах 
Карпатського Єврорегіону у  ході 
процесу децентралізації

 
МУНІЦИПАЛЬНІ ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У САМБОРІ ТА ЖОВКВІ
ДоНор: Фонд Східна Європа
ПЕрІоД рЕАЛІЗАцІї: 
лютий 2014 року — травень 2016 року
тЕриторІЯ: Львівська область
БЮДжЕт: 571 600 грн
МЕтА: підвищення енергоефективності 
міст Самбір та Жовква шляхом модерні-
зації міських систем енергопостачання

рЕЗУЛьтАти:
 ■ здійснено ремонтні роботи та  об-
ладнано 2 демонстраційні класи 
у Самборі та Жовкві

 ■ проведено навчання представ-
ників органів державної вла-
ди та  місцевого самоврядуван-
ня області у  сфері підвищення 

енергоефективності та викори-
стання відновлюваних джерел 
енергії

 ■ проведено інформаційну кам-
панію (прес-конференції, теле-
сюжети, публікації в  друкованих 
та електронних ЗМІ).
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НОВА ЯКІСТЬ  
ПРОЕКТНИХ МЕНЕДЖЕРІВ ЛЬВІВЩИНИ

ДоНор: Львівська обласна 
державна адміністрація
ПЕрІоД рЕАЛІЗАцІї: 
1 червня — 1 листопада 2016 року
тЕриторІЯ: Львівська область
БЮДжЕт: 38 000 грн
МЕтА : мобілізація представників 
неурядового сектору Львівської 
області до  залучення коштів міжна-
родної технічної допомоги для ви-
рішення проблем соціально-еконо-
мічного розвитку на регіональному 
та місцевому рівнях

рЕЗУЛьтАти: 
 ■ підвищено професійний рівень 100 
представників неурядових організа-
цій Львівської області з питань залу-
чення коштів міжнародної технічної 
допомоги та управління проектами

 ■ підготовлено та  розповсюдже-
но систематизовану інформацію 
щодо залучення коштів міжнарод-
ної технічної допомоги, в  першу 
чергу з  програм транскордонної 
співпраці, та управління транскор-
донними проектами

 
ДБАЙ ПРО МАЙБУТНЄ —  

ВИКОРИСТОВУЙ ЕНЕРГІЮ ЕФЕКТИВНО
ДоНор: Фонд Східна Європа
ПЕрІоД рЕАЛІЗАцІї: 
червень 2017 року
тЕриторІЯ: Львівська область
БЮДжЕт: 35 000 грн

МЕтА: підвищення енергоефективнос-
ті місцевих громад Львівської області

рЕЗУЛьтАти : 275  мешканців 
11 міст Львівщини отримали актуаль-
ну інформацію з питань використан-
ня нових технічних та технологічних 
можливостей у  сфері енергозбере-
ження та  енергоефективності, мож-
ливості отримання фінансового ре-
сурсу на енергозберігаючі заходи.
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Фінансовий звіт
 

СУМА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ДО АСОЦІАЦІЇ  
У 2008—2017 РОКАХ, ТИС. ГРН

ріК 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ВсЬого 

Членські внески 20 171 157 57 140 215 390 418 528 1127 3223

проектна діяльність 0 155 513 371 337 1165 1227 792 2965 33 7558

Організація заходів 0 0 0 145 104 194 0 217 72 1483 2215

разом надходжень 20 326 670 572 581 1 574 1 617 1 427 3 566 2 643 12 996

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 ЧЛЕНСьКІ вНЕСКи

 ПроЕКтНА ДІЯЛьНІСть

 орГАНІЗАцІЯ ЗАХоДІв

2417

59

%
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ВИТРАТИ АСОЦІАЦІЇ  
У 2008—2017 РОКАХ, ТИС. ГРН

ріК 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ВсЬого 

адміністративні 
витрати 20 170 174 184 174 208 268 537 636 934 3305

проектна діяльність 0 0 390 215 322 903 1582 568 2761 30 6771

Організація заходів 0 47 128 247 96 173 0 64 334 1725 2814

разом витрат 20 217 692 646 591 1 284 1 850 1 103 3 731 2 688 12 823

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 АДМІНІСтрАтивНІ витрАти

 ПроЕКтНА ДІЯЛьНІСть

 орГАНІЗАцІЯ ЗАХоДІв
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НАДХОДЖЕННЯ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ  
У 2008—2017 РОКАХ, ТИС. ГРН

найменУВання члена асоціації сПлачено 
ВнесКіВ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Львівська обласна рада 2500
старосамбірська районна рада 68
пустомитівська районна рада 41
Дрогобицька районна рада 40
сколівська районна рада 30
Бродівська районна рада 20
Городоцька районна рада 20
Миколаївська районна рада 20
самбірська районна рада 19
Жидачівська районна рада 16
турківська районна рада 16
сокальська районна рада 12
Заболотцівська сільська рада 10
трускавецька міська рада 10
Бродівська міська рада 5
Миколаївська міська рада 5
Мостиська районна рада 5
Ходорівська міська рада 5
Червоноградська міська рада 5
Золочівська районна рада 3
ралівська сільська рада 1

найменУВання члена асоціації сПлачено 
ВнесКіВ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Закарпатська обласна рада 80
свалявська районна рада 16
перечинська районна рада 15
виноградівська районна рада 12
Міжгірська районна рада 12
тячівська районна рада 12
великоберезнянська районна рада 11
Ужгородська районна рада 8
воловецька районна рада 7
рахівська районна рада 5

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

івано-Франківська обласна рада 102
косівська районна рада 20
рожнятівська районна рада 18
Долинська районна рада 14
калуська міська рада 10
Богородчанська районна рада  6
косівська міська рада 5

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

вижницька районна рада 20
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ПЕРЕЛІК РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ  
ТА СУМИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ У 2008—2017 РОКАХ, ГРН
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2010 енергія карпат Фонд східна Європа 351 052 241 776 109 276

2010
карпатський Горизонт 2013 – 

обговорення перспектив операційної 
програми Єс для регіону карпат

 Міжнародний Фонд 
«відродження» 121 683 78 500 43 183

2011-2012
Школа  місцевого розвитку для 

членів громадських рад карпатського 
Єврорегіону

Фонд сприяння демократії 
посольства сШа 156 983 112 062 44 921

2011-2014
проект підтримки транскордонних 

освітніх ініціатив

програма корпоративної 
соціальної вілдповідальності 

United Parcel Services Co.
830 345 830 345 0

2013-2014
Мережа місцевого розвитку 
карпатського Єврорегіону – 

можливості для України

Міжнародний вишеградський 
Фонд 670 325 599 616 70 709

2013-2015
карпатська мережа підтримки 

розвитку місцевих громад
посольство Фінляндії в Україні 996 443 630 381 366 062

2014
стратегія розвитку рекреаційного 

туризму польсько-української частини 
карпатського Єврорегіону

програма транскордонного 
співробітництва польща – 

Білорусь – Україна 2007 – 2013
739 980 665 982 73 998

2014
промоція потенціалу карпат 
– створення транскордонної 

промоційної платформи

програма транскордонного 
співробітництва польща – 

Білорусь – Україна 2007 – 2013
743 700 669 330 74 370

2014-2015

розробка інструментів транскордон-
ного співробітництва на базі спільної 
історично-культурної спадщини Мос-
тиського району Львівської області та 
перемишльського повіту підкарпат-

ського воєводства

програма транскордонного 
співробітництва польща – 

Білорусь – Україна 2007 – 2013
749 325 674 393 74 933



Звіт про діяльність За 2008-2017 роки

36

роКи наЗВа ПроеКтУ Донор

За
га

л
Ьн

и
й

 
бю

Д
ж

ет

гр
а

н
то

В
і 

К
о

ш
ти

 

В
л

а
с

н
и

й
 

В
н

ес
о

К

2015-2016
проект модернізації медичного 

обладнання у Львівській обласній 
дитячій  клінічній лікарні ОХМатДИт 

посольство Японії в Україні 2 053 
000

1 875 
000 178 000

2015-2016
Об’єднуймося свідомо: підвищення 
ефективності процесу об’єднання 

громад у Львівській області
Фонд східна Європа 396 000 349 676 46 324

2015-2017
Муніципальні партнерства для 

покращення енергоефективності у 
самборі та Жовкві

Фонд східна Європа 571 600 571 600 0

2017
Дбай про майбутнє - використовуй 

енергію ефективно
Фонд східна Європа 35 000 35 000 0

ПЕРЕЛІК РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ  
ТА СУМИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ У 2008—2017 РОКАХ, ГРН
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Європейський союз
www. eeas.europa.eu/ 
delegations/ukraine_en

програма транскордонного 
співробітництва польща-Білорусь-
Україна 2014-2020
www.pbu2020.eu/ua

програма транскордонного 
співробітництва польща-Білорусь-
Україна 2007-2013
www.pl-by-ua.eu/ua

Міжнародний  
вишеградський Фонд
visegradfund.org

Фонд сприяння демократії  
посольства сШа в Україні
ua.usembassy.gov

 посольство Японії в Україні
www.ua.emb-japan.go.jp

 посольство Фінляндії в Україні
www.finland.org.ua

 посольство республіки польща в 
Україні
www.kijow.msz.gov.pl

 Фонд східна Європа
www. eef.org.ua

 Міжнародний Фонд 
«відродження»
www.irf.ua

 Львівська обласна  
державна адміністрація
www. loda.gov.ua

 компанія UPS
www.ups.com

 пат “Укрзалізниця” 
www.uz.gov.ua

 пат “Укргазвидобування” 
www. ugv.com.ua

 компанія “Дтек” 
www.dtek.com

 тОв нвп “корпорація крт” 
www. krt.co.ua

 прат “Львівобленерго” 
www.loe.lviv.ua

 компанія “екО-ОптіМа” 
www.ecooptima.com.ua
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 партнери
асоціація європейських 
прикордонних регіонів 
www.aebr.eu/en

Фонд “інститут східноєвропейських 
Досліджень” Fundacja Instytut 
Studiów Wschodnich
www.forum-ekonomiczne.pl/o-nas/
instytut-wschodni

асоціація “Єврорегіон карпатський 
польща”  Stowarzyszenie Euroregion 
Karpacki Polska
 www.karpacki.pl

асоціація на користь розвитку  
і промоції підкарпаття  
«про карпатія»
www.procarpathia.pl

Фундація українсько-польської 
співпраці паУсі
www.pauci.org

комітет верховної ради України  
з питань транспорту
www. komtrans.rada.gov.ua

асоціація “Мitteleuropa” (італія) 
www.mitteleuropa.it

агенція регіонального розвитку 
свиднику  
(словацька республіка) 
www.rrasvidnik.sk

агенція регіонального розвитку  
(Чеська республіка) 
www.rda-rk.cz

Харківська ГО “Єврорегіон 
“слобожанщина” 
www.kharkivoda.demo.com

агенство регіонального розвитку  
та транскордонного 
співробітництва “Закарпаття”
www.arr.com.ua

підкарпатське воєводство 
Podkarpackie Voivodeship 
www.podkarpackie.pl

Любельське воєводство  
/ Lublin Voivodeship 
www.lubelskie.pl

Львівська обласна державна 
адміністрація 
www. loda.gov.ua

Яворівський національний 
природний парк 
yavorpark.in.ua

Обласна асоціація місцевих рад 
“ради Львівщини” 
www.facebook.com/amrlvivregion
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CТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  
АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
«ЄВРОРЕГІОН КАРПАТИ—УКРАЇНА» ДО 2020 РОКУ

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

МІСІЯ ФорМУвАННЯ ПоЛІтиКи роЗвитКУ КАрПАт

рІвНІ ІНтЕрвЕНцІї

 ■ ЄС
 ■ національні парламенти карпатських держав
 ■ прикордонні гірські регіони сусідніх держав
 ■ центральні органи виконавчої влади
 ■ карпатські регіони України
 ■ гірські території Львівської області

цІЛь Лідер процесів формування політики розвитку у карпатах 

НАПрЯМКи
місцеВий  

і регіоналЬний  
роЗВитоК

трансКорДонна 
сПіВПраця

міжрегіоналЬна 
сПіВПраця

ПоПУляриЗація  
ПотенціалУ КарПат-

сЬКого регіонУ

рІвНІ 
ІНтЕрвЕНцІї

 ■ національні парламенти 
карпатських держав

 ■ центральні органи 
виконавчої влади

 ■ карпатські регіони 
України

 ■ Луганська область
 ■ члени Асоціації, з 

акцентом на  ОТГ і містах
 ■ ключові донори
 ■ бізнес в рамках 

приватно-публічного 
партнерства

 ■ національні парламенти 
карпатських держав

 ■ центральні органи 
виконавчої влади

 ■ прикордонні гірські 
регіони сусідніх держав

 ■ карпатські регіони 
України

 ■ члени Асоціації
 ■ громадські організації
 ■ комунальні заклади 
 ■ ключові донори

 ■ ЄС
 ■ національні парламенти 

карпатських держав
 ■ українські єврорегіони
 ■ центральні органи 

виконавчої влади
 ■ Львівська та Луганська 

області
 ■ ключові донори
 ■ бізнес в рамках рамках 

приватно-публічного 
партнерства

 ■ ЄС
 ■ прикордонні гірські 

регіони сусідніх держав 
 ■ центральні органи 

виконавчої влади
 ■ карпатські регіони 

України
 ■ члени Асоціації
 ■ бізнес в рамках рамках 

приватно-публічного 
партнерства

 ■ громадські організації
 ■ ключові донори

цІЛІ

ініціатор, розробник 
та активний учасник 

регіональних політик та 
програм

авторитетна на 
карпатському просторі 

організація з питань 
транскордонної співпраці

відповідальна організація 
з питань регіонального 
розвитку та залучення 

грантових коштів

носій бренду 
регіону карпат

ГОРИЗОНТАЛЬНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

виДи 
ДІЯЛьНоСтІ

 ■ Зміцнення інституційної спроможності організації
 ■ Інституціоналізація діяльності 
 ■ Промоція організації як надійного партнера в Карпатах
 ■ Присутність в інформаційному полі, зокрема органів місцевого самоврядування 
 ■ Активна робота з донорами
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МІСЯць Програми ПроеКти ЗахоДи

карпатська мережа 
регіонального 

розвитку

 схід і Захід разом: 
будуємо довіру, 
розбудовуємо 

державу 

#CBCPilgrim  #Rosettes #PlUaRoztocze 

СІЧЕНь

2 інформаційні 
семінари в 

областях (Львів, 
северодонецьк)

відкриття представництва  
асоціації “Єврорегіон карпати – 
Україна” у Закарпатській області 

(Ужгород)

ЛЮтий

4 інформаційні 
семінари в 

областях (Львів, 
івано-Франківськ, 
Ужгород, Чернівці)

Зустріч наглядової ради 
та правління асоціації (киів)

БЕрЕЗЕНь 
Оголошення 

конкурсу

Оголошення 
конкурсу

прийом проектних 
пропозицій

партнерство у Форумі 
“Україна – Європа” (ряшів)

КвІтЕНь

прийом проектних 
пропозицій

старт проекту

круглий стіл  
“підсумки участі асоціації 

“Єврорегіон карпати – Україна” 
у першому конкурсному наборі 

програми транскордонного 
співробітництва польща – 

Білорусь – Україна 2014-2020 
(Львів)

трАвЕНь

Оголошення 
переможців

підписання 
грантових 

договорів (Львів, 
северодонецьк)

старт проекту

Європейські Дні Добросусідства 
(смольник – Боберка)

партнерство у Європейському 
самоврядному конгресі (краків)

ЧЕрвЕНь

Оголошення 
переможців 
підписання 

грантових договорів 
(Ужгород)

реалізація проектів
(Львівська та 

Луганська області)
старт проекту

ііі Форум місцевого розвитку 
(трускавець)

Засідання правління асоціації 
(трускавець)

КАЛЕНДАР ПОДІЙ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ «ЄВРОРЕГІОН КАРПАТИ—УКРАЇНА» НА 2018 РІК
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МІСЯць Програми ПроеКти ЗахоДи

карпатська мережа 
регіонального 

розвитку

 схід і Захід разом: 
будуємо довіру, 
розбудовуємо 

державу 

#CBCPilgrim  #Rosettes #PlUaRoztocze 

ЛиПЕНь

реалізація проектів 
(Львівська, 

Закарпатська, 
івано-Франківська 

та Чернівецька 
області)

реалізація проектів
(Львівська та 

Луганська області)

Засідання 
наглядової 

ради проекту 
(Львів)

круглий стіл “Об’єднані 
територіальні громади карпат 

– можливості підтримки 
транскордонної співпраці”  

(косів)
Участь у літній молодіжній 

академії для школярів 
карпатських областей та 
Луганщини (прикордонні 

регіони республіки польща)

СЕрПЕНь

Засідання 
наглядової 

ради проекту 
(ряшів)

конференція 
відкриття 
проекту 
(ряшів)

вЕрЕСЕНь

конференція 
відкриття 
проекту 

(Мокободи)
Засідання 

робочих груп 
із розробки 
методології 
збереження 
та промоції 
автентичної 
культурної 

спадщини та 
проведення 
навчань для 
мешканців 

громад (косів, 
колочава, 

Урич, 
тростянець)

партнерство  в економічному  
форумі в криниці (республіка 

польща)

жовтЕНь

конференція 
“промоція 
природної 
спадщини 
розточчя” 

(Львів)

підготовка мікропроектів 
у рамках другого  

конкурсного набору 
програми транскордонного 

співробітництва польща – 
Білорусь – Україна 2014-2020

ЛиСтоПАД

тренінг 
“промоція 
історико-

культурної 
спадщини” 

(Львів)

ГрУДЕНь

презентація 
результатів 

реалізації програми
(плав’є) 

презентація 
результатів 

реалізації програми 
(северодонецьк)

Загальні Збори асоціації (плав’є)
конференція “інструменти 

підтримки транскордонної та 
міжрегіональної співпраці у 

карпатах” у рамках відначення 
Дня місцевого самоврядуванняв 

Україні (плав’є)
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наша Команда

Галина Литвин
виконавчий директор

Андрій Ганкевич
заступник  

виконавчого директора,
фінансовий менеджер

Наталія Бандура
менеджер по роботі  
з територіальними 

громадами

Ірина Луцюк
менеджер проектів

ольга височан
бухгалтер



асоціація органів місцевого самоврядування

      «Єврорегіон карпати — Україна» —  
твій надійний партнер У карпатах

Асоціація «Єврорегіон Карпати — Україна» вже упродовж 10 років працює для 
формування та реалізації політики розвитку Карпат на підставі мережевої співпраці 

організацій публічного, приватного та неурядового секторів. Завдяки заангажованості 
наших членських самоврядних органів та партнерів координуємо систему 

співпраці, що базується на професійній організаційній структурі та процедурах.

ЗапроШУЄмо до співпраЦі в карпатах!
#cПІЛьНо_ДЛЯ_роЗвитКУ_КАрПАт

вул. Винниченка, 12, м. Львів, 79008
тел.: (38 032) 235–72–76,    тел./факс: (38 032) 235–75–74

e-mail: eku@ukr.net   www.euroregionkarpaty.com.ua

ПІДтриМУЄМо трАНСКорДоННУ  
тА МІжрЕГІоНАЛьНУ СПІвПрАцЮ

СтворЮЄМо ПЛАтФорМи СПІвПрАцІ

ЗДІйСНЮЄМо ПроМоцІЮ  
КАрПАтСьКоГо рЕГІоНУ

ІНФорМУЄМо тА КоНСУЛьтУЄМо
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