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Програма  

розвитку міжнародного співробітництва 

Збаразької міської ради  на 2023-2027 роки 

 
Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Відділ міжнародного співробітництва та 
фандрайзингу Збаразької міської ради  

2. Підстава для розробки 
Програми  

Закон України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“ 
 

3. Розробник Програми Відділ міжнародного співробітництва та 
фандрайзингу Збаразької міської ради  

4. Співрозробники Програми - 

5. Відповідальний 
виконавець Програми 

Відділ міжнародного співробітництва та 
фандрайзингу Збаразької міської ради  

6. Учасники Програми Структурні підрозділи та комунальні 
підприємства і установи міської ради 

7. Термін реалізації 
Програми 

2023-2027 роки 

7.1 Етапи виконання 
Програми 

2023 рік  –   2 730,0 тисяч гривень  
2024 рік  –   4 236,0 тисяч гривень 
2025 рік  –   4 746,0 тисяч гривень 
2026 рік   –  5 261,0 тисяч гривень  
2027 рік   –  5 771,0 тисяч гривень 

8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів 
необхідних для реалізації 
Програми, всього, у т.ч.: 

 
22 744,0 тисяч гривень 

8.1 Державний бюджет - 

8.2 Міський бюджет 22 744,0 тисяч гривень 

8.3 Власні кошти підприємств - 

8.4 Кошти інших джерел - 
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                                                                  Програма  

розвитку міжнародного співробітництва 

Збаразької міської ради  на 2023-2027 роки 

 

1. Загальні положення 

Програма розвитку міжнародного співробітництва Збаразької міської 

ради на 2023-2024 роки розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, “Про зовнішньоекономічну  діяльність”, "Про 

засади внутрішньої і зовнішньої політики", “Про державні цільові програми”, 

“Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, "Про 

стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з 

метою створення нових робочих місць", "Про закордонних українців", "Про 

міжнародні договори України", "Про транскордонне співробітництво", Указу 

Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 "Про День Європи", 

постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695 "Про 

затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021- 2027 роки", 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р 

"Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом і їхніми державами-членами з іншої сторони". 

2. Мета Програми 

Метою програми є забезпечення, впровадження та належне виконання на 

території громади складової загальнонаціонального курсу на європейську 

інтеграцію України, розвитку міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва, формування сприятливих умов для покращення 

інвестиційного клімату та залучення інвестицій інвестицій і міжнародної 

технічної допомоги для розвитку та позиціонування громади як надійного 

зовнішньоторговельного партнера на міжнародній арені. 

Метою Програми є створення необхідних умов для: 

встановлення та поглиблення економічних, інвестиційних, соціальних, 

освітніх, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин з регіонами 

іноземних країн; 

підвищення поінформованості міжнародного співтовариства про 

Збаразьку міську раду, її економічні та інвестиційні можливості, культурні та 

історичні традиції, а також формування позитивного міжнародного іміджу; 

розвитку торговельно-економічного, інвестиційного, культурного, 

соціального, агропромислового та інших напрямів співробітництва Збаразької 

громади з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав на 

засадах взаємної вигоди та у відповідності із регіональними інтересами; 

залучення іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги, 

новітніх технологій та кращого іноземного управлінського досвіду; 

вивчення та впровадження досвіду територіальної реформи у країнах 

Європейського Союзу, у тому числі Польщі; 

налагодження успішної співпраці із закордонними організаціями та  

українцями в різноманітних сферах життя щодо захисту національних, 

інтелектуальних і духовних цінностей в Україні й за кордоном, задоволенні 

національно-культурних і мовних потреб закордонних українців, створенні 

засад для розвитку і ефективного використання інтелектуального, духовного та 

фізичного потенціалу нації.            -4- 



3. Міжнародне співробітництво та залучення інвестицій і міжнародної 

технічної допомоги 
 

    Одним із основних пріоритетів економічного зростання країни та окремої 

громади є залучення в економіку інвестицій, як зовнішніх так і внутрішніх.    

   Іншим важливим  елементом покращення ситуації є залучення коштів 

грантових програм ООН, Європейського Союзу, окремих країн світу та 

міжнародної технічної допомоги для розвитку  Збаразької громади. Основою 

для цього є наявність і встановлення постійних міжнародних зв’язків та 

співпраця із країнами Європейського Союзу і іншими країнами світу. 

 Аналіз показує що обсяг що, капітальних інвестицій в економіку громади 

за останні роки практично знаходиться на сталому рівні, інколи можна 

спостерігати незначні коливання в обидві сторони. Прямі  іноземні  інвестиції в 

розвиток Збаразької громади на даний момент майже відсутні.  

    Це  свідчить  про  практичну відсутність  зв’язків  з міжнародного 

співробітництва міської ради, що негативно впливає на залучення інвестицій і 

міжнародної технічної допомоги. З метою покращення ситуації у цьому 

напрямку роботи та вирішення цих питань міською радою 18 жовтня 2021 року 

створено відділ міжнародного співробітництва та фандразингу  Збаразької 

міської ради. В обов’язки відділу входить питання розвитку міжнародного 

співробітництва, залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги для 

розвитку громади. 

        Громада має надзвичайно цікаві та  сприятливі умови для залучення на 

свою територію інвестора. У першу чергу це вигідне географічне положення,  

розвинена логістична інфраструктура та далеко відома архітектурно-історична 

спадщина. Центр громади м.Збараж знаходиться на відстані 17 км. від  

обласного центру. Збараж - місто Заповідник, в якому знаходиться понад 50 

пам’яток архітектури та історії. Громада, серед 55 громад області, друга за 

площею та третя за чисельністю населення. На території майже 600 кв.км. 

проживає 39,3 тис. осіб, понад 50 відсотків з них працездатні, в тому числі з них 

2750 безробітні, тобто в наявності є незадіяний кадровий потенціал. У м.Збаражі 

діє Державний навчальний заклад - Тернопільський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою створений на базі Збаразького 

СПТУ, у якому при необхідності, можна організувати групи по підготовці 

необхідних спеціалістів. На  території громади знаходиться  ряд  об’єктів  та  

земельних  ділянок  які можуть викликати зацікавленість майбутніх інвесторів. 

У громаді для залучення інвестицій доступні 23 об'єкти, з них 8 - вільні 

виробничі площі та15 земельних ділянок площею 138,71 га., в наявності 12 

кар’єрів та 16 водойм. Серед приміщень це - виробничі приміщення бувших 

підприємств ПАТ “Квантр”, ТДВ “Збаразький хлібзавод”, ТОВ “Райагробуд” та 

ряду інших. Серед земельних ділянок заслуговують на особливу увагу земельна 

ділянка площею 74,6 га під індустріальний парк та інші дві земельні ділянки -  

площею 12,67 га та група земельних ділянок площею понад 10 га. 

 Громада має успішний досвід залучення грантів від міжнародних та 

внутрішніх організацій. За 2017-2022 роки залучено 6 грантів на суму понад 17,3 

млн грн.  для  реалізації  проектів  інфраструктури, в  соціальній, туристичній  та  
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рекреаційній сферах. Для розвитку інфраструктури громади у 2015-2021 роках 

залучено біля 60 млн.грн. коштів ДФРР та інших коштів. За участю іноземного 

інвестора відновлено роботу Зарубинського спиртового заводу - освоєно 

виробництво біоетанолу, а внутрішні інвестори відновили роботу лікеро - 

горілчаного заводу “Калганоф” та Збаразького маслозаводу. Почали працювати 

3 релоковані підприємства - взуттєва фабрика, лікеро-горілчаний завод та 

видавництво. 

         Міською радою постійно проводилися робота з метою встановлення 

постійних партнерських зв’язків з міжнародними партнерами. У результаті 

проведеної роботи вдалося налагодити контакти із мерією м.Замость 

(республіка Польща). З польською стороною було підписано декларацію про 

співробітництво та підготовлено і подано на конкурс проект “Відновлення 

центральної історичної частини м.Збаража” для участі у конкурсі Програми 

транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Проект 

пройшов всі етапи відбору і був допущений до основного фінального конкурсу, 

де здобув найвищу оцінку серед проектів Тернопілля і був віднесений до 

резервного списку та рекомендований Європейській комісії до фінансування.              

 В рамках програми “Польська допомога” при підтримці Міністерства 

закордонних справ Республіки Польща на території м.Збаража у ДНЗ 

“Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою підготовкою” 

реалізовано проект “Школа доброї енергії”- під час якого встановлено 20 

сонячних колекторів на суму біля 2 млн.грн.  Виконавцями проекту є польська 

Фундація “INNOWATIS” спільно з Тернопільським регіональним відділенням 

Асоціації міст України.     

      Збаразька міська рада постійно розвиває та підтримує офіційне партнерство 

із закордонними містами/громадами. Зокрема тісно співпрацює з польськими 

містами Глубчице, Любомеж, Мездна та Болеславець з якими укладено 

договори про співробітництво та постійно здійснюються взаємовізити для 

участі у культурних заходах. 

      28 серпня 2022 року в польському місті Болеславець відбулась історична 

подія. У Болеславській ратуші міський голова Збаража Роман Полікровський 

підписав із представниками 6 міст з Польщі, Німеччини, Франції та Італії 

меморандум про співпрацю. Містами підписантами стали: м.Болеславець із 

Польщі, Ножан-сюр-Марн із Франції, м. Зігбур і Пірна із Німеччини та міста 

Італії Валекорса і Акуто. 

     Збаразька міська рада є постійним учасником конкурсних Програм 

транскордонного співробітництва ”Польща-Білорусь-Україна 2014-2020”, 

партнерами у підготовці грантових заявок були польські міста Замосць та 

Остроленка. (І набір заявок - резерв, ІІ набір заявок - переможець (польський 

партнер відмовився), третій набір заявок - резерв). 

        20 жовтня 2021 року у Збаражі відбулась непересічна подія. У наше місто  

завітали посли країн “Великої сімки” – США, Великої Британії, Німеччини, 

Франції, Канади, Японії та Італії. Збаразька громада була обрана для візиту 

таких поважних гостей, тому що вона є переможцями різноманітних грантових 

програм та конкурсів, які фінансуються країнами “Великої сімки” та 

Європейського Союзу. 
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4. Шляхи і способи розв'язання проблеми 

 

Програма має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у 

сфері розвитку експортного потенціалу громади, європейської інтеграції, 

покращення міжнародного іміджу, поглиблення співробітництва з іноземними 

регіонами-партнерами та закордонними українцями. Програма сприятиме 

роботі щодо залучення інвестицій та дозволить організувати роботу щодо 

підготовки проектів розвитку для участі у грантових програмах ООН та 

Європейського Союзу, залученню коштів міжнародної технічної допомоги для 

розвитку громади. Її перевагою є можливість забезпечення комплексного 

підходу до розв'язання проблеми розвитку міжнародного співробітництва та 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Альтернативою Програмі може бути здійснення окремих заходів, 

спрямованих на розвиток міжрегіональної співпраці та пов’язаних  з 

Європейською інтеграцією. 

На сьогоднішній день успішному розвитку міжнародних відносин, у тому 

числі в економічній та інвестиційній сферах, перешкоджають такі проблеми: 

відсутність системного підходу до міжнародної інтеграції та співпраці; 

недостатній рівень доступу місцевих товарів і послуг до зовнішніх ринків; 

недостатнє  використання потенціалу торгово-економічного 

співробітництва; 

низька ефективність залучення й використання зовнішньої допомоги. 

Проблему передбачається розв'язати шляхом: 

визначення пріоритетних завдань і заходів міжнародного співробітництва 

та міжрегіональної співпраці; 

реалізація ініціатив міжнародного характеру і заходів, спрямованих на 

активізацію співпраці громади з відповідними суб'єктами або адміністративно-

територіальними утвореннями іноземних держав, міжнародними організаціями; 

використання потенціалу та ресурсів співпраці з регіонами-партнерами, 

встановлення нових взаємовигідних стосунків з адміністративно-

територіальними одиницями іноземних країн; 

оптимізації співпраці з іноземними регіонами-партнерами з урахуванням 

попереднього досвіду і нових реалій; 

активізації інформаційної роботи щодо експортного, інвестиційного та 

туристичного потенціалу громади Збаража; 

забезпечення виготовлення інформаційної продукції для іноземних 

установ та організацій, а також дипломатичних представництв України за 

кордоном на рівні сучасних міжнародних стандартів; 

широкого представлення місцевих товаровиробників у ході міжнародно-

виставкових заходів, що мають пріоритетне для Збаразької громади  значення; 

участі у підготовці, розробці, супроводі  та  реалізації  грантових  проектів 

ООН, Європейського Союзу та окремих країн світу; 

покращення інвестиційного клімату громади, створення передумов для 

формування її конкурентоспроможного та позитивного економічного й 

інвестиційного іміджу на світовій арені; створення та розповсюдження якісного 

інвестиційного продукту; промоція інвестиційного потенціалу області; 
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      пошук   можливостей    залучення    інвестиційних   коштів та коштів  

міжнародної   технічної   допомоги,  ЄС та ООН для вирішення проблемних 

питань соціально-економічного розвитку та інфраструктури громади. 

організації та участі у міжнародних семінарах, конференція, форумах, 

фестивалях та виставках, спрямованих на поглиблення співпраці з іноземними 

регіонами й міжнародними організаціями; 

покращення рівня поінформованості жителів громади щодо процесів 

європейської та євроатлантичної інтеграції, що забезпечить формування 

позитивної громадської думки громадян стосовно підтримки державної 

політики євроатлантичної інтеграції України та вступу до Європейського 

Союзу; 

розвиток транскордонного співробітництва шляхом участі у проведені 

зустрічей, семінарів, конференцій, виїзних засіданнях робочих груп та 

експертів з регіонами-партнерами з питань транскордонного співробітництва та 

організації візитів делегацій громади до воєводств Республіки Польща у рамках 

розвитку транскордонного співробітництва; 

зміцнення зв’язків із закордонними українцями шляхом проведення низки 

науково-освітніх та культурно-мистецьких заходів; 

заохочення діяльності громад закордонних українців, активізація їх 

контактів з культурно-освітніми, мистецькими та іншими громадськими 

організаціями області; 

налагодження співпраці з представниками бізнесових кіл закордонних 

українців шляхом участі у спільних проєктах, заходах та ініціативах 

економічного співробітництва; 

поглиблення співпраці з представниками української діаспори у сфері 

національно-патріотичного виховання, збереження і популяризації українських 

традицій. 

Заходи програми передбачено реалізувати за рахунок коштів міського 

бюджету. Кількість коштів необхідних для реалізації програми становить  22 

744 тис. гривень, з них 19 000 тис.грн. або  або 83,5 відсотка це кошти на 

співфінансування реалізації грантових проектів на території громади. 

Термін реалізації програми – 2023 - 2027 роки. 
                                                                      

5. Завдання і заходи з реалізації Програми 

Завдання і заходи з виконання Програма розвитку міжнародного 

співробітництва та залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги 

Збаразької міської ради на 2023-2027 роки подані у додатку на 3 аркушах. 
 

6. Організаційне та фінансове забезпечення Програми 

Координація робіт, пов’язаних з виконанням Програми, покладається на 

Виконавчий комітет Збаразької міської ради і відділ міжнародного 

співробітництва та фандрайзингу Збаразької міської ради. 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  

міського бюджету, а також вишукуватимуться інші джерела незаборонені 

законодавством, в тому числі спонсорські і інші фінансові внески. 
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7. Очікувані результати, ефективність Програми 

Виконання Програми дасть можливість: 

продовжити роботу з подальшого забезпечення розвитку і поглиблення 

зв'язків з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн-

партнерів  на довгостроковій основі; 

ширше використовувати потенціал міжрегіонального співробітництва для 

забезпечення формування позитивного міжнародного іміджу; 

розширити формат співпраці з регіонами-партнерами, встановити 

постійні зв'язки з адміністративно-територіальними одиницями іноземних 

країн; 

залучати інвестиції та міжнародну технічну допомогу для реалізації 

соціальних, екологічних, інвестиційних та інших проектів; 

вивчати кращий іноземний досвід в різних сферах діяльності з метою його 

запровадження; 

впроваджувати досвід територіально-адміністративно реформи у країнах 

Європейського Союзу; 

       позиціонувати Збараж як духовний і культурно-мистецький  центр та 

туристично-привабливе місто; 

сприяти реалізації в місті державної політики європейської та 

євроатлантичної інтеграції України; 

залучати прямі іноземні інвестиції та кошти міжнародної технічної 

допомоги для розвитку громади. 
 

8. Контроль за виконанням Програми 

 Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник 

міського голови з питань виконавчої роботи відповідно до функціональних 

обов’язків. 

Координація діяльності щодо виконання заходів Програми покладається 

на  виконавчий комітет Збаразької міської ради. 

Інформування про хід реалізації Програми постійно здійснюється на 

офіційному сайті Збаразької міської ради та на засіданнях виконкому і сесіях 

Збаразької міської ради. 

        Структурні підрозділи та комунальні підприємства і установи міської ради, 
починаючи з 2023 року, двічі на рік до 15 січня та до 15 липня протягом дії 
програми інформують про її виконання відділ міжнародного співробітництва та 
фандрайзингу Збаразької міської ради. 

Відділ міжнародного співробітництва та фандрайзингу здійснює аналіз 

виконання заходів програми, про що, починаючи з 2023 року, інформує двічі на 

рік до 20 січня та до 20 липня протягом дії програми Збаразьку міську раду. 
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