Cтан розвитку
транскордонного співробітництва в області у 2017 році
Івано-Франківська область бере участь у 3 спільних операційних Програмах
прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014–2020
(далі ППС ЄІС): «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна», «Румунія-Україна»,
«Польща-Україна-Білорусь».
У 2017 році представники Івано-Франківщини взяли участь у трьох засіданнях
Спільних моніторингових комітетів (далі СМК) ППС ЄІС:
- 2 засіданні СМК ППС ЄІС «Румунія–Україна 2014-2020» та у 12 засіданні
СМК ППС «Румунія-Україна-Молдова 2007-2013» (12.10.2017 р., м. Чернівці);
- 2 засіданні СМК ППС ЄІС «Польща–Білорусь–Україна 2014-2020»
(17.10.2017 р., м. Мінськ);
- 3 засіданні СМК ППС ЄІС «Польща–Білорусь–Україна 2014-2020»
(07.12.2017 р., м. Львів).
14.03, 04-05.10, 23.11 представник облдержадміністрації в якості спостерігача
взяв участь у засіданнях Комітетів з відбору проектів за пріоритетами «Спадщина» і
«Доступність» ППС ЄІС «Польща–Білорусь–Україна 2014-2020», які відбувались у
Варшаві (Республіка Польща).
1. «Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна». Бюджет програми –
73 млн 952 тис. євро. Мінімальне співфінансування – 10% від внеску ЄС.
Пріоритети програми: сприяння місцевій культурі та збереження історичної
спадщини; охорона навколишнього середовища, пом’якшення наслідків зміни
клімату; покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до
кліматичних впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем; спільні виклики у
галузі захисту і безпеки.
15.02.2017 р. оголошено перший конкурс заявок для великих інфраструктурних
проектів, де частка бюджету у розмірі не менше 2,5 млн євро буде виділена на
створення інфраструктури з дотриманням вимог, встановлених програмою.
Орієнтовний бюджет першого конкурсу становить 22 млн євро. Кінцевий термін
подачі проектних пропозицій конкурсу – 30.11.2017 р.
13.07.2017 р. делегація Івано-Франківщини взяла участь у конференції,
присвяченій відкриттю нової програми. Під час дискусії 1-го панельного круглого
столу, спікерами якого були представники угорських, румунських, словацьких та
українських регіонів, обговорено перспективи для розвитку регіонів країн-учасниць
і запропоновано шляхи інформування місцевою владою громадськості щодо
можливостей програми, в рамках якої надається фінансування державним і
недержавним організаціям для реалізації спільних транскордонних проектів. Під час
індивідуальних переговорів із представниками прикордонних територій досягнуто
домовленості щодо розробки спільних проектів у сфері охорони навколишнього
середовища, збереження історико-культурної спадщини, забезпечення безпеки,
розвитку туристичної інфраструктури.
17.07.2017 р. оголошено другий конкурс заявок для регулярних проектів, які
ідентифікуються або як інфраструктурні, м'які проекти з інфраструктурним
компонентом (в обох випадках частка бюджету на інфраструктуру становить менше
2,5 млн євро), або м'які проекти, в межах мінімального і максимального розміру

ґранту. Орієнтовний бюджет другого конкурсу становить 22 млн євро для шести
пріоритетів програми.
Облдержадміністрація підтримала проект «Шляхи до здорових лісів: посилення
стійкості, життєздатності і адаптаційної спроможності лісів в прикордонних регіонах
України та Словаччини», надісланий на конкурс у рамках першого конкурсу заявок
великих інфраструктурних проектів програми. Проект підготовлено консорціумом із
6 організацій зі Словаччини і України, спрямований на збільшення стійкості та
адаптаційної спроможності Карпатських лісових екосистем з огляду на прояви
впливів зміни клімату на особливо вразливі гірські екосистеми Українських Карпат і
Високих Татрів.
З метою ефективної реалізації програми та розширення можливостей участі
аплікантів Івано-Франківської області СМК прийнято рішення про відкриття в
Івано-Франківську «Бренч-Офісу».
2. «Румунія–Україна». Бюджет програми – 60 млн євро. Мінімальне
співфінансування – 10% від внеску ЄС.
Пріоритети програми: підтримка освіти, досліджень, технологічного розвитку
та інновацій; промоція місцевої культури та охорона історичної спадщини;
покращення доступності регіонів, розвиток транспортних та комунікаційних мереж і
систем; спільні виклики у галузі захисту і безпеки.
У рамках ППС ЄІС «Румунія–Україна 2014-2020» облдержадміністрація
забезпечила супровід великих інфраструктурних проектів, які увійшли до переліку
тих, що фінансуватимуться в рамках програми поза конкурсом: «Поліпшення
безпеки населення та рівня безпеки в прикордонній зоні шляхом підвищення
спільної підготовки та співробітництва у сфері ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій (09.03.2017 р. резюме проекту схвалено Європейською Комісією)»;
«Регіональне співробітництво щодо запобігання та боротьби з транскордонною
злочинністю між Румунією і Україною» (02.05.2017 р. резюме проекту схвалено
Європейською Комісією).
30-31.05.2017 р. у м. Сучаві та 22.09.2017 р. у м. Бухаресті відбулись робочі
зустрічі партнерів цих проектів з метою обговорення поточних питань, пов’язаних з
підготовкою повної аплікаційної форми. Участь у заходах взяли представники
Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в області та
Головного управління Національної поліції в області.
18.12.2017 р. оголошені конкурси заявок: перший конкурс відкрито для проектів
типу HARD (з інфраструктурним компонентом на суму щонайменше 1 млн євро).
Загальна сума фінансової підтримки за цим конкурсом становить 19 100 000 євро;
другий конкурс відкрито для проектів типу SOFT (без інфраструктурного
компоненту або з інфраструктурним компонентом на суму менше 1 млн євро).
Загальна сума фінансової підтримки за цим конкурсом становить 17 000 000 євро.
3. “Польща–Білорусь–Україна”. Бюджет програми складає понад
183 млн євро, з них 165,5 млн євро будуть використані безпосередньо на
фінансування проектів. Мінімальне співфінансування – 10% від внеску ЄС.
Пріоритети програми: промоція місцевої культури та охорона історичної
спадщини; покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до
кліматичних впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем; спільні виклики у

сфері безпеки; покращення управління кордонами та охорона кордонів, управління
безпекою, мобільністю та міграцією.
Перший конкурс заявок тривав з 11.10.2016 року до 31.12.2016 р. Загальний
бюджет становить 80,17 млн євро (у т.ч. бюджет тематичної цілі «Спадщина» –
13,53 млн євро, «Кордони» – 23,79 млн євро, «Безпека» – 14,53 млн євро,
«Доступність – 28,32 млн євро).
Представники Івано-Франківської області подали на конкурс 22 концептуальні
заявки (як головні бенефіціари) на загальну суму 32.5 млн євро, в тому числі по
пріоритету «Спадщина» – 9, по пріоритету «Доступність» – 8, по пріоритету
«Безпека» – 5 проектів.
Проект «Світ Карпатських розет – заходи із збереження унікальності культури
Карпати» (обласні бенефіціари – Косівська районна рада, НГО МГЦ «Еталон»
(м. Івано-Франківськ) став одним із 17 переможців конкурсу за пріоритетом
«Спадщина». Головний бенефіціар – Асоціація розвитку і промоції Підкарпатського
регіону. Розмір гранту ЄС складає майже 1.4 млн євро. Проект має на меті
збереження історико-культурної спадщини, зокрема традицій, звичаїв, обрядів,
ремесел, музики, архітектури Карпатського регіону. Проект втілюватиметься 11
партнерами з Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей та
Підкарпатського воєводства (Республіка Польща). Заплановано спорудження
Карпатських центрів культури в Уричі (Львівська область), Косові (ІваноФранківська область), Колочаві (Закарпатська область) та Бистрому (Підкарпатське
воєводство).
***
У 2017 році в області реалізовувалось 25 проектів міжнародної технічної
допомоги у сферах: розвитку малого та середнього підприємництва; розвитку
інвестиційного потенціалу; розвитку туристичної галузі; правосуддя; охорони
здоров`я; органічного виробництва; вирішення екологічних проблем; модернізації
теплопостачання; підвищення енергоефективності.
Сума залучених коштів складає біля 10 млн євро, 480 тис. кан. дол.,
20 млн гривень.
Проект «Івано-Франківська область – край для туризму» програми ЄС
«Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».
Метою проекту є підтримка соціально-економічного зростання ІваноФранківщини через впровадження ефективної регіональної політики та розвиток
туристичної галузі області. Виконавець – управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації.
У рамках цього проекту протягом 2017 р., зокрема, споруджено візит-центри
для короткотермінового відпочинку автотуристів у с. Ільці Верховинського району та
у м. Галичі; встановлено 39 туристично-інформаційних стендів біля популярних
туристичних об’єктів і атракцій; проведено навчальний тренінг з питань організації
послуг у сфері сільського зеленого туризму (26.04, м. Івано-Франківськ); тренінгсемінар «Сприяння розвитку туризму в Івано-Франківській області» (20-22.07,
с. Поляниця Яремчанської міської ради); тренінг з питань маркетингу послуг у сфері
сільського зеленого туризму «Результативна гостинність: від основ сервісу до
підбору персоналу» (29.09, м. Івано-Франківськ); категоризовано 100 садиб
сільського зеленого туризму області; виготовлено промоційні матеріали: буклет
«Івано-Франківщина фестивальна», туристичний флаєр «Літо на Івано-

Франківщині», туристичні сезонні путівники «Івано-Франківщина справжня»,
каталог садиб сільського зеленого туризму.
Термін реалізації проекту: січень 2013 року – листопад 2017 року.
Проект «Підтримка природоохоронних територій в Україні».
Метою проекту є розвиток системи управління природоохоронними
територіями із застосуванням досвіду європейських країн, зокрема, Німеччини,
відновлення та будівництво інфраструктурних об‘єктів на природоохоронних
територіях. Проект буде реалізовуватися поетапно і першими у плані дві
природоохоронні території в Карпатах – природний заповідник «Горгани» та
Карпатський біосферний заповідник. Донором проекту виступає Німецький Банк
розвитку Kreditanstalt fur Wiederaufbau (далі KfW), а сума донорських коштів
становить 14 млн євро. Виконавці: Міністерство екології та природних ресурсів
України в співпраці з Всесвітнім фондом природи WWF, Українське товариство
охорони птахів, Франкфуртське зоологічне товариство та німецька компанія AHT
GROUP AG.
Протягом 2017 р. завершено комплексний підготовчий період проекту. Етап
реалізації проекту розпочався з оголошення першочергових заходів, згідно з якими
будуть здійснюватися початкові закупівлі необхідних товарів та послуг для цільових
природоохоронних територій. Паралельно, команда проекту працює над великими
тендерами з придбання автомобілів, мотоциклів та іншого обладнання для цільових
парків.
На цьому етапі Міністерство екології та природних ресурсів (далі MEПР) та
Кредитна установа для відбудови (KfW) затвердили 5 першочергових заходів, які
були оголошені на веб-сайті проекту:
- поставка одного повнопривідного позашляховика з середнім кліренсом та
низьким споживанням пального для Карпатського біосферного заповідника;
- надання послуг з підготовки та проведення ювілейної конференції,
присвяченої 20-ій річниці створення природного заповідника «Горгани»;
- розробка корпоративного дизайну природоохоронних територій в Україні;
- навчання двох українських державних службовців з МЕПР та двох
працівників природно-заповідних територій в Академії Європейських парків;
- надання послуг для виконання робіт з проектування буріння артезіанської
свердловини і водозабірного пристрою на території природного заповідника
«Горгани».
06.07.2017 р. дві з восьми цільових природоохоронних територій проекту були
внесені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (750 га Державного природного
заповідника «Горгани» і 2 863 га Національного природного парку «Синевир».).
У 2017 р. Карпатським національним природним парком, природним
заповідником «Горгани» подано розрахунки на закупівлі необхідних товарів та
послуг.
Термін реалізації проекту: 01.05.2016 – 30.04.2022.
Проект «Збереження Карпатських пралісів».
Мета проекту – збереження карпатських пралісів і старовікових лісів шляхом
розширення територій покриття цих цінних лісових масивів національними
природними парками Українських Карпат. Проектом охоплено національні природні
парки та прилеглі до них території, розташовані в зоні зростання пралісів і
старовікових лісів: Карпатський, Верховинський, Черемоський, Вижницький,

Сколівські Бескиди, Гуцульщина, Синевир, Ужанський. Проект впроваджується
Українським товариством охорони птахів в партнерстві і за фінансової підтримки
Франкфуртського зоологічного товариства. Реалізація проекту передбачає
розширення територій та посилення їх природоохоронних спроможностей
національних природних парків, загальною площею 236 367 га (у межах області це –
НПП «Карпатський», «Верховинський», «Гуцульщина»).
Діяльність проекту розпочато в березні 2014 року. Кожного року проект
пролонгується на 1 рік окремою угодою між Товариствами.
У 2017 р. виготовлено та встановлено у Карпатському НПП пілотний житловий
модуль для проживання співробітників у віддаленому районі природно-заповідної
території; Верховинським НПП в урочищі Мокрин та Балтагора облаштовано
сірководневе джерело, встановлено альтанки, стіл, лавки, ємності для збору сміття,
інформаційні щити. В урочищах Дуконя та Попадінець збудовано притулок від дощу,
облаштовано мінеральне джерело і встановлено навіс, стіл та лавки, ємність для
збору сміття, інформаційний щит. У НПП «Гуцульщина» облаштовано екологопізнавальну стежку «Попід Каменистий».
Протягом 2017 р. команда проекту спільно з облдержадміністрацією працювали
над розширенням територій національних природних парків у Івано-Франківській
області («Карпатський», «Верховинський», «Гуцульщина») для сталого збереження
залишків унікальних ділянок пралісів і старовікових лісів, інших природних
середовищ існування, а також – захисних лісів, що несуть екологічну безпеку
Карпатському регіону.
У травні 2017 р. Українським товариством охорони птахів разом із науковими
співробітниками Карпатського НПП, Верховинського НПП, НПП «Гуцульщина»
запропоновано розширення вищезазначених об’єктів природно-заповідного фонду за
рахунок ділянок пралісів та старовікових лісів. МЕПР схвалено клопотання
Українського товариства охорони птахів та видано експертні висновки стосовно
розширення територій:
- НПП «Гуцульщина» на площу 690.4 га за рахунок приєднання земель
ДП «Кутське лісове господарство», які розташовані на території Косівського району
(площа парку на сьогодні 32 271 га);
- НПП «Верховинський» на площу 11 675.9 га за рахунок земель
лісогосподарського призначення, що перебувають в постійному користуванні
ДП «Верховинське лісове господарство» (площа парку на сьогодні 12 022.9 га). Крім
цього, НПП «Верховинський» підготовлено клопотання щодо розширення його
площі на 5 734.6 га за рахунок прибережних захисних смуг р. Білого та Чорного
Черемошу в межах Верховинського району Івано-Франківської області. Клопотання
про доцільність розширення території НПП «Верховинський» скеровано на
погодження відповідним сільським, селищним радам, Головному управлінню
Держгеокадастру, управлінню Держгеокадастру у Верховинському районі та
Верховинському районному лісгоспу;
- Карпатського НПП на площу 25 301 га, за рахунок приєднання земель
ДП «Ворохтянське лісове господарство» – 11 770 га і ДП «Делятинське лісове
господарство» – 13 531 га, які розташовані на території Яремчанської міської ради
(площа парку на сьогодні 50 495 га).
Лісові ділянки, які стануть частиною національних природних парків,
забезпечать збереження водоохоронних і кліматоутворюючих властивостей лісів,

будуть сприяти збереженню біорізноманіття, розвитку зеленого туризму та
супутнього бізнесу, соціально-економічному розвитку сільських територій. За
допомогою кластерів, які пропонується додати до кожного з трьох національних
природних парків, заплановано утворити східноєвропейський екологічний коридор
довжиною понад 250 км.
У вересні 2017 р., під час робочої поїздки на Прикарпаття Президента України
Петра Порошенка, відбулася нарада щодо удосконалення державної політики у сфері
лісового та мисливського господарства. За дорученням голови облдержадміністрації
О. Гончарука в облдержадміністрації оновлено склад робочої групи, яка займається
питанням розширення меж національних природних парків області.
У рамках спільного українсько-польського проекту між Прикарпатським
національним університетом ім. В. Стефаника та Східноєвропейською студією
Варшавського університету «Колишня метеоролого-астрономічна обсерваторія
Варшавського університету на горі Піп Іван – Чорногірський хребет, Україна –
створення ремонтно-консерваційної документації» у вересні 2017 р. відбулось
відкриття першої черги відновлення астрономічно-метеорологічної обсерваторії.
Згідно з концепцією відновлення обсерваторії перша черга була спрямована на
створення високогірного поста рятувальників за участю УДСНС в області та
Бескидського відділу гірських рятувальників (Республіка Польща), які впродовж
останніх років проводять спільні навчання в рамках транскордонних ґрантових
програм. Наказом ДСНС України від 03.08.2016 р. № 374 «Про здійснення
організаційно-штатних заходів в підрозділах ДСНС України» створено пошуковорятувальне відділення (с. Явірник Верховинського району) з місцем дислокації на г.
Піп Іван. 16.09.2017 р. відбулось офіційне відкриття Явірницького пошуковорятувального відділення. У перспективі заплановано створення Міжнародного
тренувального центру гірських рятувальників, який об’єднає не тільки українських і
польських рятувальників, але й з інших країн Карпатського регіону.
У рамках спільного з Державною пожежною службою Малопольського
воєводства Республіки Польща проекту «Підвищення ефективності реагування
українських аварійно-рятувальних служб на надзвичайні ситуації» з жовтня
2016 р. по жовтень 2017 р. пройшли навчання понад 40 рятувальників області.
Проводиться робота щодо написання нового проекту на 2018-2019 рр.
Реалізовано проект «Зміцнення системи кризового управління в ІваноФранківській області шляхом підвищення оперативних вмінь та
компетентності рятувальних служб у сфері рятівництва при сходженні лавин та
рятувальних заходів з використанням канатних технологій» у рамках програми
«Польська допомога задля розвитку – 2017», що фінансувалась Міністерством
закордонних справ Республіки Польща. Проектом було передбачено навчання для
рятувальників по 8 осіб у два етапи і передача на баланс відповідного майна.
Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду» на 2015-2018 роки»
В області завершено реалізацію III фази проекту ЄС/ПРООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду» на 2015-2018 роки». Мета проекту – сприяння
сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні шляхом зміцнення
спільного управління та заохочення громадських ініціатив у населених пунктах
України.

Підтримку на втілення ініціатив сталого місцевого розвитку отримали 32
громади з 8 районів області – Верховинського, Городенківського, Калуського,
Коломийського, Косівського, Надвірнянського, Тисменицького і Тлумацького (по 4 в
кожному), які за підсумками конкурсних відборів обрані до участі у його ІІІ фазі.
Станом на 31.03.2017 р. успішно реалізовані 32 мікропроекти сільських громад
на загальну суму 12 352 778,00 грн., у т.ч. 7 481 141,00 грн. становлять грантові
кошти. Результатами 32 мікропроектів громад стало покращення інфраструктури у
23 закладах освіти (енергоефективні заходи в 18 школах та 5 дошкільних навчальних
закладах; 4 з них – з використанням відновлювальних джерел енергії), 1 ФАПі
(реконструкція); громади 8 населених пунктів мають вуличне освітлення (з них 5 – з
використанням ВДЕ).
23.03.2017 р. за участю першого заступника голови облдержадміністрації
М.Савки та заступника голови обласної ради С.Басараба відбулося засідання
обласної координаційної ради проекту, де погоджено розподіл коштів, передбачених
в обласному бюджеті на 2017 рік для співфінансування впровадження
муніципального компоненту, а саме: міському бюджету м. Коломиї 175 тис. грн.,
міському бюджету м. Надвірна 75 тис. гривень. 25.05.2017 р. постійна комісія
обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків погодила надання субвенції
Коломийському міському бюджету в сумі 175,0 тис. грн. та Надвірнянському
районному бюджету (для м. Надвірна) в сумі 75,0 тис. грн. для оплати витрат,
пов’язаних з впровадженням муніципального компоненту програми.
У рамках впровадження муніципального компоненту:
1. Коломийська міська рада до кінця 2017 року завершила реалізацію наступних
мікропроектів: “Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку №8 по
пл. Привокзальна в м. Коломия Івано-Франківської області”; “Капітальний ремонт
(заміна віконних блоків на сходових клітках та ремонт каналізації) в ОСББ
«Гостинний дворик» по вул. Лисенка № 34 в м. Коломия Івано-Франківської
області”; “Реконструкція плоскої покрівлі з влаштуванням шатрового даху
багатоквартирного житлового будинку по вул. Пекарська, 8 в м. Коломия ІваноФранківської області”; “Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей,
електроосвітлення) місць загального користування житлових будинків ОСББ
«Дружній двір» по вул. Лисенка”; “Капітальний ремонт та утеплення дахів житлових
будинків №12,14, по вул. Довженка в м. Коломия Івано-Франківської області”;
“Капітальний ремонт (утеплення фасаду) в ОСББ «Мазепи 272» по вул. Мазепи
№ 272 в м. Коломия Івано-Франківської області”; “Реконструкція плоскої покрівлі з
влаштуванням шатрового даху житлового будинку по вул. Мазепи № 270 в
м. Коломия Івано-Франківської області”.
2. Надвірнянська міська рада завершила проекти: «Надвірна – безпечне місто:
встановлення системи відеоспостереження в громадських місцях міста»;
«Комплексна термомодернізація в житловому будинку в м. Надвірна, вул. Княгині
Ольги № 5. Утеплення фасадів будівлі, заміна вікон»; «Капітальний ремонт
(утеплення фасаду та заміна покрівлі) житлового будинку № 8 по вул. Купчинського
в м. Надвірна Івано-Франківської обл.».
***
В області в рамках концепції «Розумні міста» («Smart City») для міст-партнерів
міського компоненту проекту ЄС/ПРООН в Івано-Франківську, Надвірній та Коломиї
впроваджені мікропроекти «Доступний Івано-Франківськ», загальна вартість

проекту – 904 809,21 грн., грант ПРООН – 723 793,00 грн., внесок ІваноФранківської міської ради – 181 016,21 грн.; «Безпечне місто Надвірна», загальна
вартість проекту становить понад 830 тис. грн., внесок Надвірнянської міської
ради – 215 тис. грн., грант ПРООН – понад 620 тис. грн.; «Безпечне та комфортне
місто: встановлення системи відеоспостереження в громадських місцях міста
Коломиї», загальна вартість проекту становить 820 378 грн., внесок Коломийської
міської ради – 183 128 грн., грант ПРООН – 637 250 гривень.
У Надвірній почала діяти автоматизована інформаційна система (АІС)
«Безпечне місто Надвірна», яка буде задіяна для потреб жителів територіальної
громади та міських комунальних служб з метою підвищення оперативності
інформації про поточну ситуацію на вулицях міста, спостереження за основними
перехрестями, ділянками автомобільних доріг з інтенсивним рухом, а також місцями
масового скупчення громадян. Загальна вартість проекту становить 820 378 грн.,
внесок Надвірнянської міської ради – 183 128 грн., грант ПРООН –637 250 грн.
Проект перебуває на стадії завершення. Необхідно встановити ще одну камеру.
Наразі проводяться роботи з налаштування камер, відпрацювання протоколів
взаємодії.
У Коломиї реалізовано мікропроект «Безпечне та комфортне місто:
встановлення системи відеоспостереження в громадських місцях міста Коломиї».
Мета проекту – посилення безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та
об’єктів забезпечення життєдіяльності міста. Реалізація проекту дозволить
оперативно реагувати на факти порушень правил благоустрою міста, а також
проводити контроль за дотриманням належного санітарного стану, збереженням
комунального майна та елементів благоустрою. Загальна вартість проекту становить
понад 830 тис. грн., внесок Коломийської міської ради – 215 тис. грн., грант
ПРООН – понад 620 тис. гривень.
Проект «Підтримка децентралізації в Україні»
DESPRO на 2014-2017 роки»
В Івано-Франківській області завершено реалізацію ІІІ фази швейцарськоукраїнського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO. Донором
виступає Швейцарське бюро співробітництва (SDC). Мета проекту – розбудова
ефективних механізмів надання якісних публічних послуг на рівні громади та
посилення національного діалогу щодо реформ місцевого самоврядування і
децентралізації.
Упродовж виконання ІІІ фази в області реалізовувалися проекти з будівництва
нових систем водопостачання та утримання наявного водопровідно-каналізаційного
господарства у Долинському районі (с. Тростянець, с. Оболоня); Калуському районі
(с. Вістова), Коломийському районі (с. Велика Кам’янка); Тлумацькому районі
(м. Тлумач, с. Підвербці, с. Вікняни); Верхнянській ОТГ. Загальна сума витрат
донора становить 5 921 233 гривень.
В обласному бюджеті на 2017 рік було передбачено 100,0 тис. грн. на
співфінансування заходів проекту. 03.01.2017 р. під головуванням заступника голови
облдержадміністрації Я.Паранюка і заступника голови обласної ради С.Басараба
відбулося засідання Регіональної координаційної ради проекту. Заслухавши
інформацію про стан реалізації проектів із водопостачання населених пунктів
Долинського, Калуського, Коломийського, Тлумацького районів, Регіональна

координаційна рада розподілила кошти у сумі 100 тис. грн. як субвенцію
Долинському районному бюджету для співфінансування проекту з водопостачання
села Оболоня Долинського району. Рішенням обласної ради від 10.03.2017 р.
№ 436-13/2017 надано субвенцію з обласного бюджету Долинському районному
бюджету в сумі 100,0 тис. грн. для співфінансування проекту з водопостачання села
Оболоня Долинського району.
У 2016 р. проведено оцінювання діяльності проекту DESPRO впродовж
реалізації ІІІ фази. Моніторинг засвідчив вагомий внесок проекту у процеси
впровадження реформ з децентралізації та місцевого самоврядування в Україні,
розробки і впровадження моделей децентралізованого подання послуг, а також в
інформаційну та просвітницьку діяльність у цій сфері. У результаті SDC прийнято
рішення про продовження діяльності швейцарсько-українського проекту «Підтримка
децентралізації в Україні» DESPRO у рамках наступної, IV фази (2017-2020).
22.02.2017 р. у Києві відбулася робоча зустріч ключових партнерів з метою
представлення і обговорення напрямів проектної діяльності у IV фазі, зокрема
надання послуг у контексті децентралізації, розвиток стратегій з надання
комунальних послуг, розбудова спроможності органів місцевого самоврядування,
ефективна комунікація реформ.
01.03.2017 р. за сприяння та участі DESPRO Обласним центром перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій спільно зі
Львівським регіональним інститутом державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України було організовано дистанційне
навчання на електронному курсі «Управління проектами місцевого розвитку» для
працівників органів місцевого самоврядування та районних державних
адміністрацій.
З 01.07.2017 р. розпочалася IV фаза проекту DESPRO на 2017-2020 роки, метою
якої є як допомога об’єднаним територіальним громадам у плануванні, наданні та
управлінні публічними послугами, так і підтримка національних стейкхолдерів у
впровадженні реформи місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні.
10-11.10.2017 р. у Києві відбувся Форум партнерів DESPRO за участі
представників області. Учасники подискутували щодо змісту державної
секторальної політики в контексті децентралізації, можливостей її вдосконалення та
перспектив розвитку, обговорили можливості пошуку додаткових грошових
ресурсів, що могли б забезпечити фінансову сталість ОТГ.
Проект «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС)
В області триває реалізація проекту ПРОМІС, який впроваджуватиметься в
Україні з квітня 2015 року до грудня 2020 року Федерацією канадських
муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади.
Партнерами проекту є обласні ради та обласні державні адміністрації чотирьох
визначених областей (Вінницька, Запорізька, Івано-Франківська, Полтавська), 16
обраних міст-партнерів (на Прикарпатті це Івано-Франківськ, Коломия, Долина,
Яремче).
23.02.2017 р. затверджено Стратегію розвитку туризму на території
Яремчанської міської ради на період до 2027 року.

24.02.2017 р. в Івано-Франківську відбулася презентація Фонду підтримки
ініціатив з демократичного врядування та розвитку проекту ПРОМІС. Відбір заявок
міст-партнерів розпочався 1 травня, а безпосередня імплементація ініціатив – у
липні 2017 року.
02-03.03.2017 р. в Івано-Франківську проведено тренінг з питань підготовки
заявок на фінансування інвестиційних проектів з Державного фонду регіонального
розвитку (ДФРР). Учасниками тренінгу були фахівці облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, громадських організацій.
Захід проводили експерти проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) за
організаційної підтримки управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції,
туризму та інвестицій облдержадміністрації. Експерти ознайомили учасників
тренінгу з методикою підготовки заявок і проектів, акцентували увагу на новаціях,
запроваджених для відбору проектів у 2017 році. Результатом проведення тренінгу
стало набуття практичного досвіду у сфері підготовки проектних пропозицій не
тільки до ДФРР, а і при написанні проектів для отримання коштів технічної
допомоги Європейського Союзу, інших міжнародних донорів та міжнародних
фінансових організацій.
25.04.2017 р. у Києві відбулося засідання Спостережної ради проекту ПРОМІС,
у якому взяв участь заступник директора департаменту-начальник управління
економічного розвитку департаменту економічного розвитку, промисловості та
інфраструктури облдержадміністрації Володимир Попович. На засіданні було
обговорено підсумки другого року реалізації проекту в Україні та ознайомлено
членів наглядової ради з планом на 2017-2018 рр. Директор проекту Олександр
Кучеренко наголосив на виконанні компонентів програми щодо впровадження
моделі відкритого врядування та забезпечення прозорого та ефективного прийняття
рішень органами місцевого самоврядування, підтримки малих та середніх
підприємств, покращення співпраці між місцевими, регіональними та центральними
органами влади з метою сприяння децентралізації та міжвідомчому діалогу.
10.05.2017 р. в Івано-Франківську проведено круглий стіл на тему «Основні
аспекти залучення інвестицій та розвитку бізнесу на рівні об’єднаних
територіальних
громад»
за
участі
представників
Івано-Франківської
облдержадміністрації та голів об’єднаних територіальних громад області. Зокрема,
йшлося про перші кроки, які повинні зробити громади задля залучення інвестицій та
міжнародної технічної допомоги, розробку стратегій розвитку, планів соціальноекономічного розвитку територій, налагодження комунікацій, підготовку проектних
пропозицій, створення сприятливого середовища для бізнесу та іншу роботу,
кінцевою метою якої, зрештою, повинно стати покращення життя мешканців громад.
Разом з тим, очільники ОТГ були поінформовані про діяльність регіонального
відділення Асоціації міст України, яке не тільки надає органам місцевого
самоврядування широкий спектр інформаційно-консультаційних послуг та
практичну допомогу з правових, економічних, бюджетних питань, проводить
тематичні короткострокові навчання і тренінги, а й може співфінансувати заходи для
розвитку територій громад. На завершення роботи «круглого столу» було погоджено
проведення в області бізнес-форуму на рівні об’єднаних територіальних громад, на
якому ОТГ представлять власні інвестиційні пропозиції для зацікавлених бізнесструктур.
25.05.2017 р. затверджено Стратегію розвитку міста Коломиї на період до 2027

року (рішення від 25.05.2017 р. № 1511-21/2017).
13.06.2017 р. в облдержадміністрації відбулося перше засідання робочої групи з
питань розробки інвестиційного паспорта Івано-Франківської області. Упродовж
наступних трьох місяців ця група працюватиме над створенням інвестиційного
паспорта, який дозволить потенційному інвестору отримати повну і достовірну
інформацію про економічний потенціал регіону, інвестиційний клімат, систему
підтримки підприємництва, та дасть можливість об’єктивно оцінити привабливість
вкладення капіталу, знайти надійних партнерів. Такий продукт сприятиме
підвищенню інвестиційного іміджу і подальшому розвитку економіки ІваноФранківщини.
04-06.07.2017 р. у Києві відбувся триденний тренінг з маркетингу та брендингу,
участь у якому взяли представники міст-партнерів проекту з Івано-Франківської
області. На заході обговорювали питання: особливості маркетингу та брендингу
міст, роль маркетингу та брендингу для місцевого економічного розвитку,
особливості розробки маркетингового дослідження з брендингу та маркетингу міст,
методика та інструменти маркетингового дослідження тощо.
28-30.09.2017 р. експерти проекту провели тренінг для тренерів за навчальною
програмою за напрямом МЕР (місцевий економічний розвиток), розробленої в
рамках проекту «Місцевий економічний розвиток міст України», який
реалізовувався з січня 2014 року Федерацією канадських муніципалітетів. Ця
програма була вдосконалена в рамках проекту, зокрема був доданий розділ
«Демократичне врядування».
10.10.2017 р. в Івано-Франківську відбувся форум «Туристичний бізнес як
перспектива успіху Івано-Франківського регіону», в якому взяла участь Кейді Ворд,
канадський експерт з брендингу та маркетингу, головний радник з питань
врядування проекту. Учасники заходу обговорили поточний стан туристичної галузі
в Івано-Франківській області та можливості, які з цього випливають, а також сучасні
тренди в туристичній галузі, моделі ефективної співпраці туристичного бізнесу з
органами державної влади.
16-21.10.2017 у рамках проекту «Публічні бюджети від А до Я: Інформування,
активізація та залучення громадського суспільства», який реалізується Фондом
Східної Європи та PAUCI Foundation за фінансової підтримки Європейського Союзу
та Проектом ПРОМІС, відбувалась навчальна поїздка української делегації з метою
вивчення досвіду функціонування громадського бюджету в містах та гмінах Польщі,
у якій взяли участь представники Білоберізької ОТГ, м. Долини. У рамках заходу
українська делегація відвідала наступні міста: Познань, Жнін, Торунь, Грудзьондз,
Прущ Гданський та гміни Лісево і Хелмж.
22-28.10.2017 р. у партнерстві з польським Фондом міжнародної солідарності
міста-партнери проекту ПРОМІС брали участь у робочій поїздці до Польщі. Мета –
ознайомлення з кращими практиками відкритого врядування, надання
адміністративних послуг та місцевого економічного розвитку для досягнення
позитивних змін у містах. Серед тем, які учасники поїздки обговорили з польськими
колегами, були досвід Польщі у впровадженні демократичних реформ та
запровадженні принципів доброго врядування, позитивні наслідки реформування
місцевого самоврядування; система, моделі та способи надання адміністративних
послуг, співпраця із місцевими бізнес-організаціями, система соціальної допомоги,
робота місцевої влади з інвесторами тощо.

27.10.2017 р. затверджено Стратегію розвитку Івано-Франківська на період до
2028 року. До стратегії увійшли 140 проектів, втілити які планують протягом трьох
наступних років (рішення від 27.10.2017 р. № 276-16).
31.10.2017 р. у Коломиї затверджено План реалізації Комунікаційної стратегії
міста (рішення від 31.10.2017 р. № 239).
24.11.2017 в Івано-Франківську відбулась творча зустріч у форматі «Відкритий
простір (Open Spaсe)» на тему: «Проекти «вирощування» бренду міста» в рамках
розробки маркетингової стратегії міста Івано-Франківська. Над проектом працювало
близько 100 осіб, серед яких історики, архітектори, краєзнавці, художники, ковалі,
представники туристичної сфери, громадських організацій, влади, громадяни міста,
які долучилися до «вирощування» бренду Івано-Франківська. Це нелегка та клопітка
справа. Було заслухано близько 10 проектів, серед яких: «Атракційний центр
«Євромістечко», «Івано-Франківськ – місто «теплої», автентичної кухні», «Містомузей, історико-архітектурний заповідник», «Ковальський простір – ковальська
цивілізація», «Аудіовізуалізація міста» та інші. Учасники заходу пропонували ідеї
майбутніх проектів створення позитивного іміджу міста та обговорили їх в малих
групах.
30.11.2017 р. у Долині затверджено Стратегію розвитку Долинського субрегіону
(рішення від 30.11.2017 р. № 933-33/2017).
20-21.12.2017 р. в Івано-Франківську за сприяння облдержадміністрації
відбувся тренінг на тему: Підготовка проектів до Державного фонду регіонального
розвитку». Метою заходу був обмін знаннями та практичним досвідом у сфері
підготовки проектів ДФРР.
21.12.2017 р. у Коломиї затверджено Програму підтримки малого і середнього
підприємництва (рішення від 21.12.2017 р. № 2192-28/2017).
Стратегія ЄС для Дунайського регіону
17.02.2017 р. у Києві відбулася робоча зустріч з міжнародним експертом в галузі
транспорту М.Брамбіллою з питань обговорення проектів в рамках Стратегії ЄС для
Дунайського регіону. З українського боку зустріч очолила директор Департаменту
міжнародного співробітництва Міністерства інфраструктури України М.Кошман. Від
Івано-Франківської області участь у заході взяв заступник міського голови м. Снятин
В.Анатійчук. Метою проведення зустрічі стало обговорення можливості
використання інструменту пакетного фінансування проектів розвитку Дунайського
регіону за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій. Філією
«Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ» ТзОВ «Скорзонера» підготовлено
проект розвитку міжнародного аеропорту «Івано-Франківськ». 24.02.2017 р.
відповідну інформацію скеровано Міністерству інфраструктури України для
включення до пріоритетних проектів розвитку Дунайського регіону у сфері
повітряного транспорту.
31.03.2017 р. Дунайська транснаціональна програма (ДТП) представила в ЄС
для подальшого схвалення переглянуту Програму співпраці з метою уможливлення
фінансової участі молдавських і українських партнерів у рамках повної інтеграції
фонду Інструменту Європейського Сусідства (ІЄС). ДТП намагається інтегрувати
кошти з фондів ІЄСП, Європейського фонду регіонального розвитку (ЄФРР) та
Інструменту передвступної допомоги (ІПД).
Першого заступника голови облдержадміністрації М.Савку включено до складу

Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в
реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.
09.05.2017 р. оголошено про початок другого конкурсу з відбору проектів для
фінансування в рамках Дунайської транснаціональної програми
16.05.2017 р. представники області взяли участь у круглому столі в м. Києві
щодо участі України в Європейській Стратегії для Дунайського регіону та
синхронізації пріоритетів.
27.06.2017 р. у Києві представник облдержадміністрації взяв участь у засіданні
Координаційного центру з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в
реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону.
Стратегічним пріоритетом для розвитку Івано-Франківської області є відкриття
міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон в
районі Шибене (Верховинський район) та Поеніле-де-Суб-Мунте (повіт
Марамуреш) для автомобільного, пішохідного, пасажирського сполучення.
Протягом 2017 р. облдержадміністрація зверталась до Адміністрації
Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури
України, Міністерства закордонних справ України з проханням включити до
порядку денного українсько-румунського діалогу на найвищому рівні питання щодо
включення пункту пропуску в районі Шибене та Поеніле-де-суб Мунте до Переліку
пунктів пропуску через українсько-румунський державний кордон.
08-09.12.2017 р. в м. Чернівці відбулась міжнародна конференція «Роль та
можливості для університетів у Європейській Стратегії для Дунайського регіону», в
якій взяли участь представники Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської
області.
Навчальні семінари
14.02.2017
р.
за
участю
керівників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, представників ОТГ
відбулася нарада-семінар з питань організації діяльності ОТГ та передачі їм
відповідних повноважень. Зокрема, йшлося про повноваження, можливості та
інструменти, які ОТГ можуть використовувати у роботі з метою пошуку джерел
фінансування інвестиційних проектів та залучення потенційних інвесторів.
Важливим було питання щодо участі ОТГ в конкурсах на залучення донорських
ресурсів. Представники управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції,
туризму та інвестицій облдержадміністрації проінформували учасників заходу про
можливості та інформаційні ресурси, які оприлюднюють інформацію щодо
анонсованих конкурсів у рамках програм міжнародної технічної допомоги.
20.04.2017 р. з ініціативи управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації відбулася робоча нарада
з питань обговорення стану транскордонного співробітництва, залучення
міжнародної технічної допомоги в область. Участь у заході взяли представники
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, об’єднаних
територіальних громад. Обговорено питання координації та моніторингу реалізації
проектів і програм міжнародної технічної допомоги, пошуку партнерів для
підготовки і реалізації проектів транскордонного співробітництва, інформаційних
ресурсів для пошуку грантів та донорів, організації тренінгів для потенційних
аплікантів. Окремо обговорено результати впровадження в області проектів
«Підтримка децентралізації в Україні» ДЕСПРО, ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток,

орієнтований на громаду», ПРОМІС «Партнерство для розвитку міст», а також
анонсовано залучення області до проектів U-LEAD with Europe: місцеве розширення
прав і можливостей, підзвітність та розвиток», «COSME – програма підтримки
малого та середнього бізнесу».
15.05.2017 р. в Івано-Франківську за сприяння облдержадміністрації відбувся
тренінг з написання грантових заявок для проектів ЄС та презентація програми
«Креативна Європа». Комунікаційний менеджер Представництва ЄС в Україні
Мартті Лутсар розповів про пріоритети допомоги, яку ЄС надає Україні, зробив
огляд європейських програм у сферах освіти, культури, розвитку малого та
середнього бізнесу. Захід проведено в рамках інформаційної кампанії «Будуймо
Європу в Україні», яка передбачає серію інформаційно-просвітницьких заходів задля
підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та
ЄС.
06.06.2017 р. очільники об’єднаних територіальних громад Івано-Франківщини
разом із експертами з питань децентралізації відвідали Закарпаття. Прикарпатці
мали змогу ознайомитись з досвідом ефективного впровадження проектного
менеджменту із розвитку сільських територій, а також залучення інвестицій. Гостям
розповіли про механізми залучення інвестицій у сільські громади, а також про
розвиток зеленого туризму на території сільської громади. Окремо йшлось про
питання брендингу та просування сільських територій.
29.06.2017 р. в Івано-Франківську спільно зі Спільним технічним секретаріатом
(СТС) ППС ЄІС «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020» проведено
тренінг для аплікантів. У рамках навчання розглянуто питання: аплікаційний пакет,
пріоритети області в рамках програми, розробка транскордонного проекту, бюджет
та фінансове планування, створення партнерства.
06.07.2017 р. в Ужгороді потенційні регіональні апліканти ППС ЄІС
«Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна 2014-2020» взяли участь у семінарі з
написання проектів, організованого спільно з європейськими експертами TESIM
(проект технічної підтримки впровадження та менеджменту програм прикордонного
співробітництва).
26.07.2017 р. представники об’єднаних територіальних громад Прикарпаття за
технічної підтримки південно-західного хабу програми «U-LEAD з Європою»,
Івано-Франківського центру розвитку місцевого самоврядування (ЦРМС) відвідали
форум партнерів у м. Кошице (Словаччина), організований СТС ППС ЄІС
«Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна 2014-2020». Було проведено ряд
індивідуальних зустрічей з представниками муніципалітетів, громадських
організацій, університетів Румунії, Угорщини та Словаччини. Обговорено спільні
питання, що стосуються екології, охорони здоров’я, будівництва та реконструкції
транспортної та комунальної інфраструктури. Багато питань було присвячено темі
збереження лісів та розвитку туристичного потенціалу громад з обох сторін кордону.
09-10.11.2017 р. в Івано-Франківську відбулася міжнародна конференція,
присвячена року культурної спадщини у Європі та Україні, організована
Національним Бюро «Креативна Європа» за підтримки European Union in Ukraine та
у співпраці з Міністерством культури України.
Тема форуму: «Європейський та український рік культурної спадщини:
співпраця, перспективи, виклики», під час якого розглядалися низка питань: досвід
проектів у сфері культурної спадщини; розвиток туризму та культурного

менеджменту локального та національного рівнів; європейські туристичні
маршрути; Прикарпаття – транскордонний мис якісно нової туристичної інтервенції
та релевантної індустрії гостинності; панельна дискусія «Збереження національної
культурної спадщини: виклики та перспективи». Серед спікерів конференції були
Хьюг Мінгареллі (Голова Представництва Європейського Союзу в Україні), Ана
Шойбель (програмний менеджер «Стратегії ХХІ», відділ культури та культурної
спадщини, Рада Європи), Майлс К. Оглеторпе (експерт ЮНЕСКО), Юлія Федів
(керівник Національного Бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні). У
заході також взяли участь дослідники культурної спадщини, керівники профільних
установ, представники місцевої влади з різних регіонів, культурні менеджери та
громадські діячі, які безпосередньо займаються питаннями збереження культурної
спадщини.
07-09.12.2017 р. представники області у с. Плав’я Сколівського району
Львівської області взяли участь у заходах з нагоди відзначення 10-ліття Асоціації
органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна», зокрема
конференції «Карпати: фінансові інструменти підтримки місцевого розвитку та
територіального співробітництва», панельних дискусіях за участю спікерів з
України, Польщі і Румунії.
Важливо, що облдержадміністрація підтримала ініціативу Асоціації органів
місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» щодо пілотного проекту
ЄС для регіону Карпат, яка сприятиме забезпеченню інтегрованого та сталого
розвитку карпатського регіону і ефективному використанню фінансових
інструментів ЄС для України.

