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Програма  

фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці  

виконавчого комітету Хустської міської ради на  2022-2024 роки 

 

І. Загальна частина 

 

Транскордонне співробітництво, визначено як один із стратегічних 

пріоритетів розвитку Хустської міської територіальної громади. 

Самоврядування, місцева демократія в сучасній Європі не мислиться без 

розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва. Це тим більше 

набуває актуальності в умовах децентралізації влади в Україні.  

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, зокрема виконавчого комітету 

Хустської міської ради,   здійсненню євроінтеграційних заходів на місцевому 

рівні. 

Програмою передбачається здійснення заходів з розвитку  

транскордонного співробітництва між органами місцевого самоврядування  

поглиблення відносин  між  територіальними  громадами, вивчення та 

впровадження європейських стандартів в економічній, соціальній, екологічній 

та гуманітарній сферах. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми. 

  

ІІ. Мета та основні завдання Програми 

 

Метою Програми є фінансове забезпечення розвитку транскордонної 

співпраці виконавчого комітету Хустської міської ради на 2022-2024 роки для 

активізації соціально-економічного, науково-технічного, екологічного та 

культурного розвитку Хустської міської територіальної громади. 

Основними завданнями Програми є: підвищення  ролі органів  місцевого 

самоврядування у здійсненні транскордонного співробітництва із сусідніми 

країнами на  місцевому рівні, залучення  фінансових ресурсів міжнародних 

організацій та регіональних фондів для  вирішення проблем розвитку 

соціальної сфери та  підвищення рівня життя населення  громади, створення 

сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку  громади. 

 

ІІІ. Основні напрямки виконання Програми 

 

Основними напрямками виконання Програми є: організація та  

проведення  міжнародних  семінарів, конференцій  та  зустрічей, спрямованих 



 

на  поглиблення співпраці з містами – побратимами,  міжнародними 

організаціями; організація та  проведення  Днів  міста в містах-партнерах країн 

Європейського Союзу з метою підвищення конкурентоспроможності міста, 

забезпечення його сталого розвитку; посилення взаємодії між учасниками 

транскордонного співробітництва у підприємницькій діяльності, туристичній 

галузі; заохочення транскордонного співробітництва у сфері освіти, науки і 

культури, захисту навколишнього природного середовища; активізація обміну 

інформацією; забезпечення розвитку взаємодії між територіальними 

громадами. 

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми 

 

У результаті виконання Програми передбачається забезпечити: 

наближення економічного та соціального рівня розвитку міста Хуст, Хустської 

міської територіальної громади до рівня міст  Європейського Союзу, 

підвищення рівня життя населення; активізацію ролі органів самоврядування у 

здійсненні зовнішньоекономічної  діяльності громади, залучення додаткових  

фінансових ресурсів у розвиток соціальної сфери  та охорону навколишнього 

природного середовища. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься згідно із 

законодавством  за рахунок коштів міського бюджету в межах наявного 

фінансового ресурсу, інших джерел, не заборонених законодавством, згідно із 

додатком 1 до Програми. 

Термін виконання Програми: 2022-2024 роки. 

 

VI. Координація та контроль 

 

Координацію та контроль за виконанням Програми покласти на    

секретаря ради та постійну депутатську комісію з питань соціально-

економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, розвитку 

підприємництва, автотранспорту, зв’язку, промисловості та торгівлі. 
 

 

 

 

Секретар ради                                                                Василь ГУБАЛЬ 


