
 

Додаток №1 

до рішення ІІ (позачергової)сесії  

Хустської міської ради VІ скликання                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                      від 30.12.2010 року №48 

 

ПРОГРАМА 

розвитку транскордонного співробітництва міста ХУСТ 

на 2011 – 2015 роки 
 

Загальна частина 

 

Транскордонне співробітництво є одним із інструментів прискорення 

процесів наближення рівня життя населення прикордонних територій до 

середньоєвропейського та забезпечення вільного переміщення людей, товарів 

і капіталів через кордон. Таке співробітництво сприяє об’єднанню зусиль 

суб’єктів транскордонного співробітництва для розв’язання спільних 

проблем прикордонних регіонів, здійсненню євроінтеграційних заходів на 

регіональному рівні. 

Програмою передбачається створення комплексної системи розвитку 

транскордонного співробітництва, з урахуванням якої здійснюватиметься 

фінансування проектів транскордонного співробітництва за рахунок коштів 

обласного та місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги та коштів 

суб’єктів транскордонного співробітництва. 

 

Мета та основні завдання Програми 

 

Метою Програми є активізація соціально-економічного, науково-

технічного, екологічного, культурного розвитку суб’єктів транскордонного 

співробітництва. 

Основними завданнями Програми є: 

 сприяння економічному, соціальному, культурному розвитку 

прикордонних територій та активізація всебічного 

транскордонного співробітництва із сусідніми країнами на 

обласному та місцевому рівні; 

 забезпечення підвищення рівня життя населення та розвитку 

соціальної сфери прикордонних територій Закарпаття; 

 поглиблення співпраці в рамках Карпатського Єврорегіону; 

 активізація зовнішньоекономічної діяльності; 

 створення умов для заснування і функціонування спільних 

підприємств та утворення транскордонних економічних 

кластерів; 

 сприяння розвитку малого та середнього підприємництва; 

 забезпечення охорони навколишнього природного середовища 

та екологічної безпеки; 
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 розвиток природної інфраструктури і 

створення умов для залучення інвестицій. 

 

Основні напрями виконання Програми   

 

Основними напрямами виконання Програми є: 

 розширення інтеграційних процесів у результаті 

транскордонного співробітництва з метою підвищення 

конкурентоспроможності Закарпаття забезпечення його сталого 

розвитку на сучасній технологічній основі та високого рівня 

продуктивності праці і зайнятості населення; 

 посилення взаємодії між учасниками транскордонного 

співробітництва у підприємницькій діяльності, туристичній 

галузі; 

 модернізація і розвиток існуючої транскордонної транспортної 

мережі для збільшення її пропускної спроможності; 

 сприяння розвитку прикордонної інфраструктури з метою 

оптимізації режиму перетинання державного кордону особами, 

переміщення транспортних засобів і вантажів (товарів) та 

зменшення часу для здійснення прикордонних процедур; 

 створення спільної системи захисту навколишнього природного 

середовища; 

 заохочення транскордонного співробітництва у сфері освіти, 

науки і культури; 

 розроблення містобудівної документації прикордонних 

територій; 

 активізація обміну інформацією; 

 забезпечення розвитку взаємодії між територіальними 

громадами. 

 

Очікувані результати виконання Програми 

 

У результаті виконання Програми передбачається забезпечити: 

зменшення диспропорцій, наближення економічного та соціального 

рівня розвитку Закарпатської області в тому числі міста Хуст до рівня 

регіонів держав – членів Європейського Союзу, підвищення рівня життя 

населення; 

активізацію зовнішньоекономічної діяльності міста, розвиток малого 

та середнього підприємництва, регіональних мереж транспорту та 

комунікацій; 

розроблення проектів містобудівного розвитку; 

охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів 

для його відновлення, забезпечення екологічної безпеки, раціонального 

використання природних ресурсів, організації екологічного контролю та 

моніторингу. 
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Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється у межах коштів, 

передбачених в місцевому бюджеті на відповідний рік міською радою, 

відповідальною за виконання визначених Програмою заходів і проектів 

транскордонного співробітництва, а також за рахунок міжнародної технічної 

допомоги та інших джерел. 

Обсяг фінансової підтримки Програми визначається щороку в межах 

коштів, передбачених місцевим бюджетом на відповідний рік (кошторис 

витрат, необхідних для виконання Програми розвитку транскордонного 

співробітництва міста Х У С Т на 2011 рік, додається). 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР РАДИ                                                                  В.ЕРФАН 
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ЗАХОДИ 

з розвитку транскордонного співробітництва міста Х У С Т  

на 2011 – 2015 роки 

 

1. Забезпечення проведення Європейських Днів Добросусідства, а 

також заходів приурочених до святкування Дня Європи в Україні. 

 

Міськвиконком 

Термін: 2011 – 2015 роки 

 

2. Активізація співробітництва у рамках існуючих єврорегіонів та 

діяльності міжурядових комісій з питань транскордонного співробітництва. 

 

Міськвиконком 

Термін: 2011 – 2015 роки 

 

3. Підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого комітету 

міської ради з питань транскордонного співробітництва за рахунок коштів 

міжнародної технічної допомоги та інших джерел. 

Міськвиконком 

Термін: 2011 – 2015 роки 

 

4. Утворення мережі інформаційних центрів транскордонного 

співробітництва. 

Міськвиконком 

Термін: 2011 – 2015 роки 

 

5. Проведення культурних, освітніх та спортивних заходів, 

спрямованих на розвиток транскордонного співробітництва.    

 

                                                                            Міськвиконком 

                                                                Термін: 2011 – 2015 роки 

 

6. Прийняття участі в міжнародних спеціалізованих семінарах, 

конференціях, виставках і ярмарках із залученням іноземних і вітчизняних 

організацій для вивчення та популяризації новітніх технологій надання 

туристичних послуг, а також участь у відповідних заходах за кордоном у 

прикордонних регіонах.  

 

Міськвиконком 

Термін: 2011 – 2015 роки 

 

7. Здійснення в рамках транскордонного співробітництва обміну 

учнями, студентами, викладачами і науковцями. 

 



 5 

Міськвиконком 

Термін: 2011 – 2015 роки 

 

8. Організація та проведення у навчальних, культурних закладах, у 

рамках транскордонного співробітництва конференцій і семінарів. 

 

Міськвиконком 

Термін: 2011 – 2015 роки 

 

9. Вжиття заходів з метою надання підтримки у налагодженні та 

здійсненні між українськими та іноземними закладами охорони здоров’я, 

медичними навчальними закладами у рамках реалізації двосторонніх 

проектів, спрямованих на підвищення якості і доступності надання медичних 

послуг, удосконалення системи медичної освіти. 

 

Міськвиконком 

Термін: 2011 – 2015 роки  

 

10. Активізація співробітництва між українськими та іноземними 

суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва шляхом 

проведення спеціалізованих інформаційних семінарів, соціально-

психологічних тренінгів з використанням індивідуальних методик з метою 

підвищення рівня зайнятості та заохочення незайнятих громадян до 

провадження підприємницької діяльності. 

 

Міськвиконком 

Термін: 2011 – 2015 роки 

 

11. Розроблення та впровадження механізмів співфінансування 

транскордонних проектів та їх моніторингу в місті. 

 

Міськвиконком 

Термін: 2011 – 2015 роки 

 

 

 

СЕКРЕТАР РАДИ                                                                   В.ЕРФАН 

 



 


