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регіонального розвитку Чернівецької області», 

ДНТЦ «Екоресурс» 

7. Термін реалізації програми 2021-2023 роки 
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5435,00 тис грн. 

9. Основні джерела фінансування 

програми 

Обласний бюджет 
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Регіональна програма розвитку міжнародного співробітництва 

Чернівецької області на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена на 

виконання Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

транскордонне співробітництво», «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики», Указів Президента України від 19 квітня 2003 року «Про День 

Європи» №339/2003, від 30 вересня 2019 року «Про Цілі сталого розвитку 

України до 2030 року» № 722/2019, постанови Кабінету Міністрів України від 

05 серпня 2020 року № 695 «Про затвердження Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки», постанови Верховної Ради 

України від 21 вересня 2016 року №1537 «Про Рекомендації парламентських 

слухань на тему: «Транскордонне співробітництво як чинник 

євроінтеграційних процесів України», Стратегії розвитку Чернівецької області 

на період до 2027 року, затвердженої рішенням ХХХ сесії VIІ скликання від  

04 лютого 2020 року № 1-36/20, Плану заходів з її реалізації у 

2021-2023 роках, затвердженого рішенням ХХХ сесії VIІ скликання від 04 

лютого 2020 року № 2-36/20 та міжрегіональних угод, підписаних між 

Чернівецькою областю та регіонами іноземних держав. 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Прийняття Програми обумовлено необхідністю створення цілісної 

ефективної системи співробітництва з державами та регіонами світу, 

міжнародними структурами, яка відкриває нові перспективи для послідовного 

налагодження партнерських відносин та забезпечення належного, 

цілеспрямованого та стабільного виконання регіональної складової 

загальнонаціонального курсу України на інтеграцію у світове співтовариство, 

формування позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області, яке має 

забезпечити створення інформаційного простору, сприятливого для 

політичного та соціально-економічного розвитку Чернівецької області, а 

також стимулювання сталого соціально-економічного розвитку 

територіальних громад області. 

Позитивне сприйняття Чернівецької області міжнародними 

організаціями, іноземними державами та громадянами є фактором, який 

безпосередньо впливає на розвиток нашого регіону і сприяє задоволенню його 

зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних потреб, розв’язанню спільних 

соціально-економічних проблем, зокрема через залучення зовнішніх ресурсів, 

у тому числі коштів міжнародної технічної допомоги. 

Сьогодні інтеграція до Європейського Союзу – одна з головних 

стратегічних цілей України.  

Чернівецька область не стоїть осторонь євроінтеграційних процесів, які 

відбуваються в державі, та здійснює відповідні заходи щодо реалізації 

євроінтеграційної політики на регіональному рівні. Перевагою міжнародного 

співробітництва в області є, зокрема, те, що на територію області припадає 

більше третини (234,7 км) українсько-румунської ділянки кордонів України з 

державами Європейського Союзу, що слугує передумовою для активного 
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розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва. Тому, 

розвиток та розбудова прикордонної інфраструктури згідно європейських 

стандартів є важливим напрямом діяльності обласної влади на шляху до 

інтеграції України до Європейського Співтовариства. 

Однак, лише зручного географічного та геополітичного розташування 

Чернівецької області не достатньо для того, щоб в повній мірі використати 

потенціал регіону та конкурувати з іншими регіонами України, які мають 

розвинуті міжнародні зв’язки та є відомими на міжнародній арені. 

Зважаючи на те, що останніми роками активізація міжнародної 

діяльності спостерігається майже у всіх регіонах України, а у деяких областях 

така діяльність активізована навіть на районному рівні, з початку 2000-х років 

Чернівецька область значно збільшила кількість та покращила якість 

організації та проведення заходів міжнародного рівня, приймала активну 

участь у роботі міжнародних організацій, започаткувала співробітництво з 

міжнародними фінансовими установами та інвестиційними фондами. 

У рамках укладених міжрегіональних угод Чернівецька область 

підтримує міжнародні зв’язки з 8 регіонами 7 зарубіжних країн, зокрема з 

провінцією Саскачеван (Канада), округом Швабія (Німеччина), Сучавським 

повітом (Румунія), департаментом Майєнн (Франція), Шльонським та 

Лодзьким воєводствами (Республіка Польща), Вараждинською жупанією 

(Республіка Хорватія) та Вітебським обласним виконавчим комітетом 

(Республіка Білорусь).  

Область динамічно розвиває міжрегіональне партнерство з округом 

Швабія (Німеччина) та Сучавським повітом (Румунія) – впродовж 25 років, 

департаментом Майєнн (Франція) та Лодзьким воєводством (Республіка 

Польща) – впродовж 20 років. 

Так, лише протягом 2019 року в області організовано та проведено 

більше 39 візитів іноземних посадових осіб, глав іноземних дипмісій та 

консульств, делегацій міжнародних організацій та регіонів-партнерів, 

здійснено 13 візитів делегацій регіону за кордон, а також організовано та взято 

участь у 20 заходах міжнародного характеру. На жаль, у 2020 році, внаслідок 

обмежень, зумовлених світовою пандемією, кількісні показники щодо 

організації та проведення візитів, обміну делегаціями зменшилися. За 9 

місяців 2020 року організовано та взято участь у 10-ти заходах міжнародного 

характеру, в тому числі в режимі онлайн. 

У 2021 році заплановано розвивати договірно-правову базу 

міжрегіонального та транскордонного співробітництва Чернівецької області, 

зокрема, підписати проєкт Угоди між Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією (Україна) та Федеральною землею Каринтія (Республіка 

Австрія) про регіональне співробітництво. 

З метою стимулювання та поліпшення соціального та економічного 

розвитку прикордонних територій для Чернівецької області важливе значення 

має участь в програмах міжрегіонального співробітництва Європейського 

Союзу, зокрема, в програмах Європейського інструменту сусідства, 

територіального співробітництва країн Східного партнерства, прикордонного 
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співробітництва, інших міжнародних програмах та залучення донорських 

структур. Допомога, яка надається донорами у рамках технічного та 

техніко-економічного співробітництва, сприяє проведенню курсу на 

європейську інтеграцію, дає можливість залучати додаткові ресурси для 

вирішення стратегічних завдань розвитку області, зменшує навантаження на 

державний та місцеві бюджети, сприяє створенню додаткових робочих місць 

тощо. 

Одним із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку 

регіону є розвиток транскордонного співробітництва, визначальним чинником 

якого є формування системи проєктів, що відповідають євроінтеграційним 

пріоритетам державної та європейської регіональної політики. Чернівецька 

область є активним учасником міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва, що яскраво проявляється через призму імплементації цілої 

низки різноманітних проєктів. 

Завдяки вагомому досвіду щодо реалізації проєктів міжнародної 

технічної допомоги у рамках Спільної операційної програми «Румунія – 

Україна – Республіка Молдова 2007-2013» Європейського інструменту 

сусідства та партнерства, Програми територіального співробітництва країн 

Східного партнерства «Україна – Молдова», проведенню широкої 

інформаційної кампанії, а також посиленню інституційної спроможності 

місцевих органів влади в частині підготовки та реалізації грантових проєктів 

вдалося забезпечити потужну участь представників Чернівецької області у 

конкурсних відборах проєктів у рамках у Спільної операційної програми 

«Румунія ‒ Україна 2014-2020» Європейського інструменту сусідства (далі ‒ 

Програма). 

Незважаючи на те, що Європейська Комісія не погодила реалізацію 

великомасштабного інфраструктурного проєкту, що передбачав будівництво 

під՚їзних шляхів до пункту перетину кордону «Красноїльськ», вдалося 

забезпечити участь області у впровадженні проєктів такого типу. 

Так, у 2019 році Управлінням Державної служби з надзвичайних 

ситуацій у Чернівецькій області розпочато практичну реалізацію 

великомасштабного проєкту «Підвищення рівня безпеки населення у 

транскордонному регіоні шляхом посилення спільних заходів з навчання та 

співробітництва у сфері управління надзвичайними ситуаціями ‒ BRIDGE». В 

рамках проєкту залучено грантових коштів в сумі 200 тис євро, зокрема, на 

модернізацію та придбання обладнання для диспетчерського пункту. 

Загалом у рамках конкурсних відборів проєктів за Програмою було 

подано 196 проєктних пропозицій (35 типу «HARD» та 161 типу «SOFT»). Із 

загальної кількості проєктів аплікантами з Чернівецької області підготовлено 

та подано 33 проєктні заявки із загальним бюджетом 18,7 млн євро, що значно 

більше у порівнянні з Івано-Франківською, Закарпатською та Одеською 

областями. Також варто відзначити, що 14 проєктних пропозицій було 

опрацьовано та подано за ініціативи та підтримки Чернівецької 

облдержадміністрації, Сучавської та Ботошанської повітових рад (Румунія). 
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За результатами конкурсного відбору проєктів типу «SOFT» із 161 

проєктної пропозиції 40 було відібрано для фінансування, у 14 з яких 15 

представників Чернівецької області виступають в якості головних виконавців 

та партнерів (7 органів влади, 3 громадські організації, 3 лікарні та два заклади 

освіти). Загальний бюджет вказаних проєктів становить майже 5,0 млн євро, з 

яких понад 2,0 млн євро передбачено для виконання заходів проєктів 

виконавцями з Чернівецької області. 

В рамках імплементації вказаних проєктів заплановано: 

- здійснити ремонтні роботи та придбання обладнання для закладів 

охорони здоров՚я та освіти; 

- придбати пожежні автомобілі та обладнання для рятувальних 

служб; 

- створити інклюзивний центр для надання послуг дітям з 

особливими потребами та центри стимулювання творчості; 

- створити центри для шкільного та професійного консультування; 

- побудувати спортивні майданчики; 

- розробити спільні плани дій, нові туристичні маршрути та 

мобільні додатки; 

- уніфікувати медичні протоколи в Україні та Румунії; 

- реалізувати програми обміну; 

- удосконалити систему оповіщення населення щодо надзвичайних 

ситуацій; 

- провести тренінги, навчання, круглі столи, інформаційні та 

промоційні кампанії, туристичні ярмарки тощо. 

В рамках підписаних грантових контрактів практична реалізація 

проєктів розпочалася у 2020 році. 

Щодо конкурсного відбору проєктів типу «HARD», в яких 

інфраструктурний компонент повинен складати більше 1,0 млн. євро ‒ із 35 

проєктних ініціатив 7 було підготовлено аплікантами із Чернівецької області 

на загальну вартість більше 12,0 млн. євро. 

За результатами третього етапу вказаного відбору рекомендовано до 

фінансування 5 проєктів, в яких представники Чернівецької області 

виступають в якості головних виконавців та партнерів, загальною вартістю 

близько 10,0 млн євро, а також один проєкт потрапив до резервного списку із 

загальним бюджетом близько 1,5 млн євро. 

В рамках вказаних проєктів заплановано здійснити: 

- будівництво під’їзних шляхів до пунктів перетину кордону 

«Дяківці» та «Шепіт»; 

- ремонтні роботи та придбання обладнання для закладів охорони 

здоров՚я; 

- реконструкцію відділу прикордонної служби «Черепківка» з 

придбанням необхідного обладнання; 

- розробку Спільної стратегії екологічно стійкого розвитку 

транспорту в прикордонних регіонах України та Румунії тощо. 
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Очікується, що підписання грантових контрактів на імплементацію 

проєктів типу «HARD» у рамках Програми відбудеться до кінця 2020 року. 

Таким чином, міжнародне співробітництво відіграє важливу роль у 

соціально-економічному розвитку України в цілому та Чернівецької області 

зокрема. Серед основних пріоритетів розширення міжрегіональної співпраці 

та європейської інтеграції України є вироблення та впровадження цілісної і 

збалансованої зовнішньої політики, спрямованої на виконання на всіх рівнях 

положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, формування позитивного 

міжнародного іміджу, а також використання кращого іноземного досвіду, 

можливостей і ресурсів регіонів-партнерів, у тому числі за рахунок реалізації 

спільних проєктів. 

Програма сприяє вирішенню пріоритетних завдань шляхом 

використання інструменту транскордонного та міжрегіонального 

співробітництва, а також вимагає розробки конкретних заходів і механізмів у 

цій сфері й визначає необхідність чіткої та послідовної реалізації Програми. 
 
3. Визначення мети Програми 
 

Метою Програми є створення сприятливих умов для: 

забезпечення, впровадження та належного виконання в області 

регіональної складової загальнонаціонального курсу на європейську та 

євроатлантичну інтеграцію України; 

забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері 

міжнародних відносин, транскордонного співробітництва та взаємодії з 

міжнародними організаціями і фінансовими інституціями; 

активізації взаємовигідної співпраці регіону й органів місцевого 

самоврядування Чернівецької області із адміністративно-територіальними 

одиницями іноземних країн;  

започаткування нових та розвитку існуючих зв’язків Чернівецької 

області з регіонами країн світу та міжнародними організаціями для вирішення 

своїх стратегічних цілей, розвиток партнерств громад Чернівецької області з 

органами місцевого самоврядування інших країн; 

сприяння формуванню та подальшої підтримки позитивного 

міжнародного іміджу Чернівецької області; 

посилення ролі міжнародного (транскордонного та міжрегіонального) 

співробітництва з використанням можливостей єврорегіонів, програм 

сусідства та транскордонного співробітництва ЄС, в т.ч. програм сусідства 

2021-2027 та Східного партнерства, макрорегіональної стратегії ЄС для 

Дунайського регіону, Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток 

Карпат, Центральноєвропейської ініціативи, ініціативи із забезпечення 

сталого розвитку Європи – Європейської зеленої угоди, посткризових 

макропроєктів ЄС «Наступне покоління» і «Справедливий перехід», 

ініціативи Тримор’я (3SI); 

 



 

8 

 

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 

Стабільний розвиток міжнародного (транскордонного та 

міжрегіонального) співробітництва, успішне впровадження транскордонних 

проектів та використання коштів міжнародної технічної допомоги, а також 

створення, підтримка позитивного міжнародного іміджу Чернівецької області 

у сукупності зі сприянням соціальній активізації і самоорганізації населення 

громад є основою досягнення стабільності та процвітання регіону, підвищення 

життєвого рівня населення. 

Міжнародна практика переконливо свідчить, що стабільний розвиток 

транскордонного та міжрегіонального співробітництва, зовнішніх відносин 

спостерігався в тих країнах, де роль держави та кожного окремого регіону у 

процесах розвитку була конструктивною і проявлялась, зокрема, у створенні 

сприятливих умов. Проте, значення регіону у розвитку таких відносин стає 

визначальним за умови його здатності брати участь у різноманітних проєктах 

як повноправного партнера, в тому числі через механізм співфінансування. 

Залучення коштів міжнародної технічної допомоги є одним з найбільш дієвих 

механізмів, який широко використовується у країнах світу для впровадження 

та реалізації проєктів транскордонного співробітництва та проєктів, 

спрямованих на соціально-економічний розвиток регіону. 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

обласного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу. 

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2021-2023 роки 

становить 5435,00 тис грн. 

Програма є короткостроковою та реалізовуватиметься у 2021-2023 

роках. 

Коригування плану заходів Програми та строків їх виконання 

здійснюватиметься за необхідності. 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3 «Напрями 

діяльності та заходи регіональної Регіональної програми розвитку 

міжнародного співробітництва Чернівецької області на 2021-2023 роки». 

6. Очікувані результати та ефективність Програми 

Очікуваними результатами виконання Програми є: 

- активізація діяльності транскордонної співпраці та участь 

Чернівецької області у вирішенні питань міжнародного характеру, розвиток 

зв’язків з іншими регіонами-членами структур; 

- здійснення підготовки та підписання нових угод, договорів, 

меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке з питань зовнішніх зносин; 
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- збільшення кількості та якості проєктів транскордонного 

співробітництва у рамках Програм сусідства, які будуть реалізовуватись на 

території Чернівецької області на умовах співфінансування; 

- збільшення обсягів залученої міжнародної технічної допомоги; 

- інтенсифікація транскордонного та міжрегіонального 

співробітництва, налагодження економічних зв’язків, що сприятиме 

прискоренню процесу інтеграції України у світове співтовариство; 

- сприяння ефективному функціонуванню Єврорегіону «Верхній 

Прут»; 

- підвищення рівня поінформованості громадськості щодо 

можливостей залучення коштів зовнішньої допомоги та підвищення рівня 

реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги; 

- активізація об’єктивного інформування суспільства про реалізацію 

європейської та євроатлантичної інтеграції України, забезпечення суспільної 

підтримки інтеграційних процесів; 

- сприяння розробці та реалізації стратегічних проєктів Чернівецької 

області за європейською методологією; 

- становлення іміджу Чернівецької області як надійного, стабільного та 

передбачуваного партнера; 

- налагодження співпраці з міжнародними організаціями, а також з 

органами влади, дипломатичними представництвами, консульськими 

установами, іншими організаціями іноземних держав; 

- забезпечення протокольних заходів під час державних візитів у регіон 

представників іноземних держав та міжнародних організацій відповідно до 

вимог дипломатичного протоколу; 

- виконання зобов’язань у рамках діючих та планованих угод або 

виконавчих протоколів з регіонами-партнерами іноземних держав, 

включаючи організацію двосторонніх візитів та проведення спільних 

міжнародних заходів; 

- організація навчальних семінарів та підвищення фахового рівня 

спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з питань налагодження міжнародної співпраці та участі в 

програмах міжнародної технічної допомоги. 

 

7. Координація і контроль за ходом виконання Програми 

 

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні 

підрозділи центральних органів виконавчої влади, які є відповідальними за 

виконання запланованих у Програмі заходів, забезпечують їх реалізацію в 

повному обсязі та у визначені строки, подають відповідну інформацію 

Департаменту комунікацій обласної державної адміністрації до 20 грудня 

щорічно впродовж 2021-2023 років. 

Департамент комунікацій обласної державної адміністрації здійснює 

контроль за станом впровадження і реалізації заходів цієї Програми та подає 
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узагальнену інформацію Департаменту регіонального розвитку обласної 

державної адміністрації раз на рік до 01 березня впродовж 2022-2024 років 

відповідно до Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання 

регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням VI сесії 

Чернівецької обласної ради V скликання від 3 серпня 2006 року №80-6/06 та не 

рідше одного разу на рік звітує про хід виконання Програми на сесії обласної 

ради. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради       Микола БОРЕЦЬ 



Додаток 1 

до Регіональної програми розвитку  

міжнародного співробітництва  

Чернівецької області на 2021-2023 роки 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

 
Обсяг коштів, 

які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
програми 

2021 рік 
(тис. 

гривень) 

2022 рік 
(тис. 

гривень) 

2023 рік 
(тис. 

гривень) 

Усього витрат на 
виконання 

програми (тис. 
гривень) 

Обсяг ресурсів 

обласного бюджету: 
1750,00 1860,00 1825,00 5435,00 

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради     Микола БОРЕЦЬ 
 



2021 рік 2022 рік 2023 рік

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Кількість заходів міжнародного характеру одиниць 54 62 65 66 193

1 Середні витрати на проведення заходу міжнародного характеру тис. грн. 0 11.29 13.07 12.2 12.19

1 Відсоток проведених заходів міжнародного характеру % 0 14 20 22 56

№ 
з/п

Назва показника Одиниця 
виміру

Вихідні 
дані на 
початок 

дії 
програми

Період виконання 
програми

Керуючий справами обласної ради                                                                                                                          Микола Борець

Додаток 2
до регіональної програми розвитку 
міжнародного співробітництва 
Чернівецької області на 2021-2023 роки

Всього за 
період дії 
програми 
(або до кінця 
дії програми)

І. Показники продукту програми

ІІ. Показники ефективності програми

ІІІ. Показники якості програми

Показники продукту Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області
на 2021-2023 роки







Додаток 3 

до Регіональної програми розвитку  

міжнародного співробітництва  

Чернівецької області на 2021-2023 роки 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва Чернівецької області 

на 2021-2023 роки 
 

№ 

з/п 

 

Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван-

ня 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень 

Очікуваний 

результат 

2021 2022 2023 

1. Поглиблення 

міжнародних 

відносин та 

міжрегіональ-

ної співпраці 

1.1. Здійснення 

заходів з 

поглиблення 

співпраці з 

регіонами країн 

світу, зокрема 

обмін делегаціями, 

проведення 

робочих зустрічей, 

«круглих столів», 

форумів, 

воркшопів тощо 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Чернівецька 

обласна рада, 

органи 

місцевого 

самоврядування, 

Установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області» 

Обласний 

бюджет 

130,00 150,00 175,00 Створення та 

підтримка 

позитивного 

іміджу 

Чернівецької 

області, 

подальший 

розвиток та 

поглиблення 

двостороннього 

співробітництва, 

а також 

налагодження 

партнерських 

зв’язків та 

укладення 

міжнародних 

договорів з 

метою сприяння 

розвитку 

міжрегіонально-

го та 

прикордонного 

1.2. Проведення 

зустрічей 

керівництва області 

з представниками 

офіційних 

делегацій 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

180,00 190,00 200,00 



іноземних держав, 

в тому числі з 

послугами 

перекладу; 

організація 

офіційних 

прийомів для 

делегацій 

іноземних держав у 

рамках діючих та 

планових 

документів згідно з 

програмами їхніх 

візитів 

співробітництва, 

поширення 

інформації про 

соціально-

економічний та 

культурний 

потенціал 

Чернівецької 

області, 

дотримання норм 

дипломатичного 

протоколу 

1.3. Участь 

представників 

Чернівецької 

області у 

міжнародних 

конференціях, 

асамблеях, 

виставках, 

симпозіумах, 

семінарах тощо 

 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації,  

Чернівецька 

обласна рада,  

органи 

місцевого 

самоврядування, 

Установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області» 

Обласний 

бюджет 

180,0 190,00 200,00 

2. Сприяння 

європейській 

та 

євроатлантич-

ній інтеграції 

2.1. Проведення 

заходів з євро- 

інтеграційної 

тематики (свята, 

міжнародні 

2021-2023 

роки 

Структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Обласний 

бюджет 

50,00 60,00 70,00 Виконання 

завдань, 

визначених 

державними 

програмами 



конференції, 

вебінари, семінари, 

«круглі столи», 

вікторини, 

конкурси, 

громадські 

читання,флешмоби, 

ярмарки тощо) 

Чернівецька 

обласна рада  

щодо 

європейської та 

євроатлантичної 

інтеграції, з 

метою 

підвищення рівня 

поінформованост

і громадян про 

стан та 

перспективи 

реалізації 

євроінтеграцій-

ного курсу 

України 

2.2. Проведення 

заходів в рамках 

відзначення Дня 

Європи, в тому 

числі в режимі 

онлайн із 

використанням 

спеціалізованого 

обладнання та 

програмного 

забезпечення 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації,  

Чернівецька 

обласна рада  

Обласний 

бюджет 

40,00 40,00 40,00 

2.3. Участь 

представників 

Чернівецької 

області у 

міжнародних 

конференціях, 

асамблеях, 

виставках, 

симпозіумах, 

семінарах тощо з 

питань 

європейської 

інтеграції 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Чернівецька 

обласна рада, 

органи 

місцевого 

самоврядування, 

Установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області» 

Обласний 

бюджет 

30,00 30,00 30,00 



2.4. Проведення 

заходів в рамках 

відзначення Днів 

НАТО, в тому 

числі в режимі 

онлайн із 

використанням 

спеціалізованого 

обладнання та 

програмного 

забезпечення 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

40,00 40,00 40,00 

2.5. Підготовка та 

проведення 

заходів, пов'язаних 

із участю 

Чернівецької 

області в реалізації 

Стратегії ЄС для 

Дунайського 

регіону 

 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області» 

Обласний 

бюджет 

50,00 150,00 50,00 

3. Розвиток 

транскордон-

ного 

співробітницт

-ва 

3.1. Підготовка та 

проведення 

засідань Ради та 

робочих груп 

Єврорегіону 

«Верхній Прут» 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації,  

Чернівецька 

обласна рада, 

Установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

Обласний 

бюджет 

25,00 25,00 25,00 Активізація 

діяльності в 

рамках 

транскордонної 

співпраці та 

ефективне 

функціонування  

Єврорегіону 

«Верхній Прут» 



області», 

ДНТЦ 

«Екоресурс» 

3.2. Забезпечення 

участі делегацій 

області у проєктах 

та спільних заходах 

Єврорегіону 

«Верхній Прут» 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Чернівецька 

обласна рада, 

Установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», 

ДНТЦ 

«Екоресурс» 

Обласний 

бюджет 

25,00 25,00 25,00 

3.3. Забезпечення 

участі делегацій 

області у проєктах 

та спільних заходах 

в рамках 

єврорегіональних, 

транскордонних та 

європейських 

ініціатив  

2021-2023 

роки 

Чернівецька 

обласна рада, 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядування,  

Установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області» 

Обласний 

бюджет 

25,00 25,00 25,00 



3.4. Участь у 

реалізації проєктів 

єврорегіональних, 

транскордонних та 

європейських 

ініціатив 

2021-2023 

роки 

Чернівецька 

обласна рада, 

органи 

місцевого 

самоврядування,  

Установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області» 

Обласний 

бюджет 

550,00 550,00 550,00 

4. Сприяння 

залученню 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги в 

Чернівецьку 

область 

4.1. Проведення 

навчальних 

семінарів, 

тренінгів, «круглих 

столів», 

конференцій за 

участю провідних 

експертів з питань 

залучення коштів 

міжнародної 

технічної допомоги 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області» 

Обласний 

бюджет 

15,00 15,00 15,00 Підвищення 

рівня 

поінформованост

і громадськості 

щодо 

можливостей 

залучення коштів 

зовнішньої 

допомоги та 

підвищення 

ефективності 

реалізації 



4.2. Розробка, 

подання, та 

супровід проєктів 

міжнародної 

технічної допомоги 

із залученням 

незалежних 

експертів 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Чернівецька 

обласна рада, 

органи 

місцевого 

самоврядування,  

Установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області» 

Обласний 

бюджет 

100,00 100,00 100,00 проєктів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 



4.3. Участь 

представників 

області у 

засіданнях 

Координаційного 

центру з 

провадження 

діяльності, 

пов'язаної з участю 

України в 

реалізації Стратегії 

ЄС для 

Дунайського 

регіону, а також 

інших заходах у 

рамках Стратегії 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Чернівецька 

обласна рада, 

органи 

місцевого 

самоврядування,  

Установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області» 

 

 

Обласний 

бюджет 

50,00 50,00 50,00 



4.4. Підготовка, 

проведення та 

участь у заходах 

програм сусідства 

ЄС 2021-2027 та 

Східного 

партнерства, 

Рамкової конвенції 

про охорону та 

сталий розвиток 

Карпат, 

Центральноєвропей

ської ініціативи, 

ініціативи із 

забезпечення 

сталого розвитку 

Європи – 

Європейської 

зеленої угоди, 

посткризових 

макропроєктів ЄС 

«Наступне 

покоління» і 

«Справедливий 

перехід», 

ініціативи 

Тримор’я (3SI) 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Чернівецька 

обласна рада, 

органи 

місцевого 

самоврядування,  

Установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області» 

 

Обласний 

бюджет 

50,00 50,00 50,00 

4.5. Співфінансува-

ння реалізації 

проєкту типу 

«Хард» «Покраще-

ння транспортної 

інфраструктури 

прикордонних 

територій Чернівці-

Сучава (Шепіт ‒ 

2021 рік Чернівецька 

обласна рада 

Обласний 

бюджет 

50,0 0 0 



Ізвоареле-Сучевей) 

у рамках Спільної 

операційної 

програми «Румунія 

‒ Україна» ЄІС 

2014-2020 

5. Промоція та 

популяризація 

Чернівецької 

області на 

міжнародном

у рівні 

5.1. Розробка 

ескізів, 

виготовлення та 

придбання 

сувенірної 

продукції, в т.ч. з 

логотипом 

Чернівецької 

області, тощо 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

60,00 

 

70,00 80,00 Поширення 

іміджевої 

інформації  в 

зовнішньому  

середовищі за 

допомогою 

засобів 

візуалізації 

5.2. Створення 

іміджевого 

медійного проєкту, 

зокрема 

виготовлення 

промоційного 

відеоролику про 

Чернівецьку 

область, в тому 

числі іноземними 

мовами; 

забезпечення Social 

Media Marketing; 

створення 

промоційного 

фото/відео 

контенту тощо 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

50,00 

 

50,00 50,00 

5.3. Виготовлення 

промоційної 

друкованої 

2021-2023 

роки 

Департамент 

комунікацій 

Чернівецької 

Обласний 

бюджет 

50,00 50,00 50,00 



продукції про 

Чернівецьку 

область 

обласної 

державної 

адміністрації 

ВСЬОГО з обласного бюджету:  1750,00 1860,00 1825,00  

 

Загальна сума:             5435,00  

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради           Микола БОРЕЦЬ 


	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ІІ сесія VIII скликання
	РІШЕННЯ №10-2/21


	Регіональна програма
	2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
	3. Визначення мети Програми
	4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми
	5. Напрями діяльності та заходи Програми
	6. Очікувані результати та ефективність Програми


