
 

                                                                                                                                  Додаток 

                                                                                                                         до Програми розвитку міжнародного співробітництва          

                                                                                                                         Збаразької міської ради  на 2023-2027 роки  
 

 

Завдання і заходи щодо виконання  

Програми розвитку міжнародного співробітництва Збаразької міської ради  на 2023-2027 роки  

 
№ 

з/

п 

Назва і зміст заходу Виконавці Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування 

 (тисяч гривень) 

2023   2024  2025   2026  2027 

І. Реалізація державної політики у сфері розвитку розвитку міжнародного співробітництва Збаразькою міською радою 

1 Участь у семінарах, зустрічах у форматі круглого 

столу, конференціях та інших інформаційних 

заходах на території України 

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

 

48 48 48 48 48 

2 Участь у міжнародних економічних форумах, 

конференціях, семінарах, тренінгах та інших заходах 

та бізнес-зустрічах 

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

 

60 60 60 60 60 

3 Участь у заходах щодо популяризації інвестиційних 

переваг м.Збаража в Україні та за кордоном 

(міжнародниі та інвестиційні форуми, презентації, 

конференції,  круглі столи”, дні області за кордоном, 

дні іноземних держав в області, виставки-ярмарки 

тощо) 

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу  

Управління економіки 

та залучення інвестицій 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

 

48 48 48 48 48 

4 Участь у підготовці, розробці, супроводі  та  

реалізації  грантових  проектів ООН, Європейського 

Союзу, окремих країн світу, міжнародних 

організацій, установ, фундацій (рад) з метою 

залучення інвестицій і міжнародної технічної 

допомоги для розвитку Збаразької громади 

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу  

Управління економіки 

та залучення інвестицій 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

50 50 50 50 50 

5 Співфінансування грантових  проектів ООН, 

Європейського Союзу, окремих країн світу, 

міжнародних організацій, установ, фундацій (рад) 

що реалізовуються на території Збаразької громади 

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

2 000  3 500 4 000  4 500  5 000  

 



6 Співпраця з Агенцією регонального розвитку в 

Тернопільській області 

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

25 25 25 25 25 

7 Співпраця з ГО “Іститут сталого регіонального 

розвитку” м. Тернопіль 

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

 150 150 150 150 150 

ІІ. Розвиток і поглиблення  зв’язків з іноземними країнами та їхніми адміністративно-територіальними одиницями, іноземними установами, 

організаціями та різними формуваннями і фундаціями (радами) 

7 Організаційне забезпечення та проведення візитів 

делегацій від Збаразької міської ради в зарубіжні 

країни. 

Забезпечення участі делегацій м. Збаража у 

міжнародних заходах за кордоном, стажування 

спеціалістів в муніципалітетах партнерських міст, в 

т.ч. транспортне забезпечення. 

Забезпечення перебування представників міст-

побратимів  і партнерських міст та іноземних 

делегацій у заходах  в м. Збаражі 

Організація та забезпечення  зустрічей з 

представниками іноземних країн та іноземних 

делегацій. 

Налагодження зв’язків з закордонними українцями, 

обміни делегаціями.  

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

75 75 75 75 75 

8 Створення розділів про міжнародне співробітництво 

міста на інформаційних Інтернет-сайтах міста. 

Забезпечення їх інформаційного наповнення. 

Поширення промоційних матеріалів про громаду під 

час міжнародних заходів і у консульських установах. 

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

 

30 35 35 35 40 

9 Налагодження та розвиток існуючих зв’язків в 

економічній, освітній, туристичній, культурній та 

інших сферах з адміністративними одиницями 

Республіки Польща та інших країн. 

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

24 30 30 35 35 

10 Налагодження співпраці та обмін досвідом з 

підприємствами та органами самоврядування 

Республіки Польща в економічній, інвестиційній, 

освітній, культурній та інших сферах 

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

25 30 35 35 40 



ІІІ. Підвищення рівня  проінформованості міжнародного співтовариства про Збаразьку міську раду 

11 Виготовлення та придбання презентаційних 

матеріалів про Збаразьку громаду, сувенірної 

продукції для вручення і передачі членам офіційних 

делегацій і представникам іноземних країн. 

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

25 35 35 35 35 

 

12 Розроблення та регулярне оновлення рекламних 

матеріалів, буклетів, економічних пропозицій щодо 

співпраці, інвестиційного паспорту громади для їх 

презентації іноземним регіонам, суб’єктам 

господарювання з метою знаходження та 

започаткування співробітництва. 

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

20 30 30 35 35 

 

13 Виготовлення інформаційних, презентаційних та 

інформаційно-рекламних матеріалів українською та 

іноземними мовами, забезпечення їх поширення за 

кордоном або у рамках участі та/або проведення 

заходів міжнародного характеру. 

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

25 25 25 30 30 

14 Виготовлення логотипу та бренду міста Збаража  Виконавчий комітет 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

35     

15 Придбання оргтехніки та офісних меблів Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу 

Збаразької міської ради 

2023 Міський 

бюджет 

 

40 45 50 50 50 

 

ІV. Забезпечення реалізації державної політики щодо співпраці із закордонними українцями  

16 Організація виставок, присвячених історії, побуту, 

культурі та науково-технічним досягненням 

закордонних українців 

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу  

Відділ культури  

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

30 30 30 30 30 

V. Розвиток і поглиблення зв’язків з іншими регіонами України 

17 Організація зустрічей, вивчення досвіду роботи та 

налагодження співпраці міської ради з іншими 

регіонами України щодо вирішення соціальних 

питань наповнення бюджету, розвитку громади  

Відділ міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу 

Збаразької міської ради 

Постійно 

протягом 

року 

Міський 

бюджет 

 

20 20 20 20 20 

Всього                                                                                                                                                                    22744 2730 4236 4746 5261 5771 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                      Роман НАПОВАНЕЦЬ                                                                  


