
Програма 
розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

м. Збараж на 2017-2020 роки

Програма  розвитку  міжнародного  співробітництва  та  європейської 
інтеграції міста на 2017-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до 
Конституції  України  та  законів  України  “Про  місцеве  самоврядування  в 
Україні”  та  “Про  транскордонне  співробітництво”,  Планів  дій  “Україна  – 
Європейський  Союз”,  “Україна  –  НАТО”,  указів  Президента  України  від 
28.04.2004 р. № 493/2004 “Про стратегію економічного та соціального розвитку 
України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки” й від 19 грудня 
2007  року  №  1236/2007  “Про  заходи  щодо  активізації  євроінтеграційного 
прикордонного співробітництва”, Постанов Кабінету Міністрів України від 27 
грудня  2006  р.  №1819  “Про  затвердження  Державної  програми  розвитку 
транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки”, від 26 липня 2006 р. № 
1034  “Про  затвердження  Державної  програми  співпраці  із  закордонними 
українцями  на  період  до  2010  року”,  від  2  липня  2008  року  №  594  “Про 
затвердження  Державної  цільової  програми  інформування  громадськості  з 
питань європейської інтеграції України на 2008 – 2011 роки”.

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
Прийняття  цієї  Програми  обумовлено  необхідністю створення  цілісної 

ефективної системи співробітництва з іноземними регіонами, яка відкриває нові 
перспективи для послідовного налагодження дружніх відносин та забезпечення 
належного, цілеспрямованого та стабільного виконання регіональної складової 
загальнонаціонального курсу України на євроінтеграцію, а також формування 
позитивного міжнародного іміджу м. Збараж, яке має забезпечити створення у 
світі  сприятливого  інформаційного  простору  для  політичного  та  соціально-
економічного розвитку міста. 

Позитивне сприйняття міста Збаража іноземними регіонами є фактором, 
який безпосередньо впливає на розвиток нашого міста і  сприяє задоволенню 
його  зовнішньополітичних  та  зовнішньоекономічних  потреб,  розв'язанню 
внутрішніх  соціально-економічних  проблем.  Формування  позитивного 
міжнародного  іміджу  міста  є  необхідним  для  забезпечення  захисту  його 
стратегічних  інтересів,  дотримання  стратегічного  курсу  на  євроінтеграцію, 
успішної конкурентної боротьби на міжнародних ринках. 

Використання  міжнародного  міжрегіонального  співробітництва  є 
найдієвішими  інструментами  соціально-економічного  розвитку  міста  та 
фактором  пом’якшення  територіальних  диспропорцій,  а  також  вирішення 
актуальних проблем. 

Незважаючи  на  позитивні  зрушення  в  сфері  міжнародного 
міжрегіонального співробітництва все ж таки існують деякі перешкоди: 

• низький  рівень  активності  співпраці  між  органами  виконавчої  влади, 
місцевого  самоврядування  та  громадськими  організаціями,  які 
займаються  питаннями  євроінтеграції,  а  також  залучення  міжнародної 
технічної допомоги з питань регіонального розвитку;



• немає громадських організацій, які б займалися питаннями євроінтеграції 
та міжнародного співробітництва;

• недостатня кількість та рівень кваліфікації фахівців з питань розроблення 
та впровадження проектів транскордонного співробітництва; 

• відсутність  механізму  та  інфраструктури  забезпечення  розширеного 
відображення  позитивних  відомостей  про місто в  інформаційному 
просторі країн світу;

• відсутність  матеріально-технічної  бази  необхідної  для  інтегрування  м. 
Збаража у світовий інформаційний простір;

• нестача сучасних інформаційних інструментів формування та просування 
позитивного міжнародного іміджу.
Для  подолання  причин,  що  стримують  подальшу  інтенсифікацію 

міжнародної співпраці, процес формування позитивного міжнародного іміджу, 
для їх розв’язання необхідне розроблення та прийняття відповідної Програми. 
Прийняття цієї Програми спрямовано на:

• формування  позитивного  міжнародного  іміджу  м.  Збараж,  яке  має 
забезпечити  створення  у  світі  інформаційного  простору,  сприятливого 
для підвищення ефективності співробітництва та зростання надходження 
іноземних інвестицій в економіку міста;

• роз’яснення перспектив європейської інтеграції України та її механізмів, 
формування широкої громадської підтримки курсу України на інтеграцію 
до  ЄС  і  НАТО,  економічних  та  соціальних  реформ,  здійснюваних  в 
рамках реалізації євроінтеграційної політики. 

2 . Мета Програми
Метою Програми є система заходів та завдань, виконання яких повинно 

створити  сприятливі  умови  для  забезпечення  та  впровадження  належного 
виконання  в  місті  регіональної  складової  загальнонаціонального  курсу  на 
європейську  інтеграцію  України;  для  активізації  співпраці  міста  із 
адміністративно-територіальними  одиницями  іноземних  країн,  держав-членів 
ЄС. 

3. Шляхи і засоби розв’язання проблем
Головними шляхами досягнення цілей Програми є:

• активізація міжрегіонального співробітництва;
• пожвавлення дво- та багатосторонніх міжнародних відносин; 
• підтримка  відносин  добросусідства  з  регіонами  країн  світу,  зокрема 

Іспанії,  Чехії,  Польщі,  Канади,  США, Румунії,  Словаччини,  Угорщини, 
Німеччини та ін.; 

• навчальні та ознайомчі міжнародні візити та відрядження;
• участь в міжнародних інвестиційних форумах;
• залучення  коштів  міжнародної  технічної  допомоги  у  рамках  програм 

сусідства  Європейського  Союзу,  що  на  сьогодні  є  найбільш  дієвим 
способом  співробітництва  з  країнами  Європейського  Союзу, 
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використання  якого  дозволяє  у  максимально  стислі  строки  досягти 
високих стандартів у всіх сферах життєдіяльності; 

• проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, 
“круглих столів”, форумів, зустрічей з метою активізації 
євроінтеграційних процесів; 

• впровадження  різних  форм  навчання  (інформаційних  та  навчальних 
семінарів, тренінгів та обмін досвідом) за кошти міжнародної технічної 
допомоги; 

• інформаційне  забезпечення  процесу  формування  позитивного 
міжнародного  іміджу  м.  Збараж  (видання  та  розповсюдження 
інформаційних матеріалів  про місто,  брендованої  сувенірної  продукції, 
подарунків та роздаткових матеріалів).

Стабільний  розвиток  міжнародного  міжрегіонального  співробітництва, 
успішне  впровадження  проектів  співробітництва,  а  також  створення  та 
підтримка позитивного міжнародного іміджу м. Збараж є основою досягнення 
стабільності  в  розвитку  міста,  підвищення  соціальних  стандартів,  а  також 
встановлення  демократичних цінностей  та  поваги  до  прав  людини,  поваги  і 
захисту прав національних меншин, тощо. 

4. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

міського  бюджету  в  межах  наявного  фінансового  ресурсу,  а  також з  інших 
джерел, не заборонених законодавством. 

5. Термін виконання Програми
Термін реалізації програми: 2017 по 2020 роки. 
Виконання  визначених  Програмою  завдань  здійснюється  шляхом 

послідовної реалізації впродовж зазначеного періоду заходів,  направлених на 
розвиток  та  поглиблення  євроінтеграційного  та  міжрегіонального 
співробітництва з регіонами країн світу, а також скоординованої та професійної 
інформаційно-роз’яснювальної  роботи,  спрямованої  на  формування 
позитивного міжнародного іміджу м. Збараж у 2017-2020 роках. 

Коригування  плану  заходів  Програми  та  термінів  їх  виконання 
здійснюватиметься за необхідністю.

6. Завдання та результативні показники Програми
Програма покликана реалізувати наступні завдання:

• позиціювання  м.  Збаража на міжнародній арені  як  активного учасника 
міжнародної регіональної політики;

• активізація  міжнародного  регіонального  співробітництва  з  регіонами 
країн світу;

• сприяння  поглибленню  співробітництва  та  здійснення  пошуку  нових 
форматів взаємодії з європейськими регіональними організаціями;

• забезпечення  своєчасного,  повного  та  об’єктивного  інформування 
громадськості щодо стану реалізації євроінтеграційної політики України;
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• формування сприятливих умов для участі м. Збараж в програмах розвитку 
Європейського  Союзу,  а  також  Програмі  розвитку  Організації 
Об’єднаних  Націй  та  використання  їх  можливостей  для  розширення 
контактів і співробітництва з іншими регіонами країн Європи;

• формування іміджу м. Збараж як міста, привабливого для міжнародного 
туризму.

Очікувані результати:
Виконання  Програми  розвитку  міжнародного  співробітництва  та 

європейської інтеграції міста на 2017-2020 роки забезпечить: 
• становлення  іміджу  м.  Збараж як  надійного,  стабільного  та 

передбачуваного  партнера,  що  створить  умови  для  підвищення 
ефективності  співробітництва,  зростання  надходження  іноземних 
інвестицій  в  економіку  міста,  а  також  для  підвищення  рівня 
конкурентоспроможності міста; 

• збільшення обсягів залученої міжнародної технічної допомоги у 2017 – 
2020 роках;

• укладання нових угод про співробітництво з регіонами країн світу;
• здійснення  проектів  міжнародного  міжрегіонального співробітництва  у 

рамках  програм  сусідства,  які  будуть  реалізовуватись  на  території  м. 
Збаража на умовах співфінансування;

• збільшення  кількості  обізнаних  громадян  щодо  стану  реалізації 
національних  програм,  які  визначають  державну  політику  у  сфері 
міжнародної співпраці; 

• формування  широкої  громадської  підтримки  курсу  України  на 
розширення співробітництва з ЄС та іншими країнами світу, економічних 
та  соціальних  реформ,  здійснюваних  у  рамках  реалізації  інтеграційної 
політики.

7. Координація і контроль за ходом виконання Програми
Відповідальність  за  виконання  Програми  несе  міськвиконком,  який 

звітуватиме перед  Збаразькою міською радою  про  результати  виконання 
Програми.

Координація  виконання  Програми  покладається  на  секретаря  міської 
ради.
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8.  Обсяги  фінансування  Програми  розвитку  міжнародного 
співробітництва та європейської інтеграції м. Збараж на 2017 – 2020 роки

№ 
з/п

Виконавець Термін 
виконання 

(роки)

Орієнтовні  
обсяги 

фінансування,  
тис. грн. 

Джерела фінансування

1. Збаразька 
міська рада

2017-2018 15 міський бюджет, кошти 
приймаючої сторони, 
кошти спонсорів

2. Збаразька 
міська рада

2018-2019 20 міський бюджет, кошти 
приймаючої сторони, 
кошти спонсорів,

3. Збаразька 
міська рада

2020 25 міський бюджет, кошти 
приймаючої сторони, 
кошти спонсорів

Секретар міської ради                                                                              Р.П. НАПОВАНЕЦЬ
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