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Системна політика Львівщини щодо залучення коштів 
міжнародної технічної допомоги/позабюджетних коштів 
для реалізації проектів місцевого/регіонального розвитку 

 Програма транскордонного співробітництва 
Польща – Білорусь – Україна 2007 – 2013 
 

 Проект ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток 
орієнтований на громаду» 
 

 Український Фонд соціальних інвестицій 
 

 Програми розвитку ЄС, інші донори 
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Програма транскордонного співробітництва Польща 
– Білорусь – Україна 2007 – 2013 

На території області реалізовується 93 проекти,         
з них 50 мікропроектів на загальну суму                 
70 000 000 Євро. З них фінансування української 
частини складає орієнтовно 35 000 000 Євро.  
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Проект ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток 
орієнтований на громаду»  

Cпівпраця триває вже шість років – з 2008 року. За 
цей час на Львівщині, у межах реалізації І і ІІ фази, 
було реалізовано 119 проектів на загальну суму            
20,7 млн. грн. 
 
 
Oрієнтовна сума співфінансування від ПРООН у 
межах ІІІ фази – понад 6 млн. грн. 
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Реалізація проекту «Сприяння розвитку 

соціальної інфраструктури» у межах співпраці 

з Українським фондом соціальних інвестицій. 

Розпочато реалізацію у 4-х районах (Буський, 

Кам’янка-Бузький, Радехівський, Турківський) 

27 проектів на загальну суму 35 млн 250 тис. 

грн. 

 

Внесок з обласного бюджету становив                         

3 млн. 572 тис. грн.  
 

Український Фонд соціальних інвестицій 
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Системна політика Львівської обласної ради до 
співфінансування проектів міжнародної технічної 

допомоги 

 
Вперше системний підхід до співфінансування проектів  
запроваджено у 2012 році (відкриті слухання бенефіціарів) 
 
Розроблено і затверджено Порядок співфінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги у Львівській області  
 
У рамках механізму співфінансування проектів міжнародної 
технічної допомоги протягом 2013 – 2014 років з обласного 
бюджету профінансовано 9 проектів на загальну суму 3 305 000 
грн. (натомість вказаними проектами залучено до розвитку 
регіону 10 669 000 Євро) 
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Розвиток курортних територій Горинець-Здруй і Моршина – шанс 

на активізацію польсько-українського прикордоння. Розмір 

гранту для української сторони – 1 820 000 Євро 

Профінансовано власного внеску з обласного бюджету – 500 000 грн. 

  

 Розвиток підприємництва шляхом покращення доступу до 

інвестиційних ділянок у місті Любачів та гміні Любачів, а також 

відновлення деградованих земель Яворівського району та м. 

Новий Розділ.  

Розмір гранту для української сторони – 4 000 000 Євро 

Профінансовано власного внеску з обласного бюджету – 600 000 грн. 

  

Створення умов для використання спільного досвіду Центру 

медичної опіки в Ярославі та Новояворівській районній лікарні 

№ 1, що є ключовими в обслуговуванні як транскордонного 

руху, так і для потреб населення прикордонних регіонів, із 

вдосконаленням обладнання обох установ у сфері діагностики 

та лікування  

Розмір гранту для української сторони – 1 230 000 Євро 

Профінансовано власного внеску з обласного бюджету – 320 000 грн. 

  

Кращі приклади співфінансування 
проектів МТД з обласного бюджету (1) 
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 Покращення стану навколишнього середовища  на польсько-

українських прикордонних територіях  через проведення 

термомодернізації будинків соціальної сфери в Гміні Соколув 

Подляскі та в місті Новояворівськ  

Розмір гранту для української сторони – 350 000 Євро 

Профінансовано власного внеску з обласного бюджету – 150 000 грн. 

  

Промоція спільної історичної та культурної спадщини Польщі та 

України – «Форти Перемишля» 

Розмір гранту для української сторони – 250 000 Євро 

Профінансовано власного внеску з обласного бюджету – 100 000 грн. 

  

 Спільна промоція туристичних можливостей та культурно-

історичної спадщини Львівської області, Підкарпатського і 

Люблінського воєводств 

Розмір гранту для української сторони – 400 000 Євро 

Профінансовано власного внеску з обласного бюджету – 35 000 грн. 

  

  

Кращі приклади співфінансування 
проектів МТД з обласного бюджету (2) 
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 Підвищення доступності Бєщадського повіту та 

Старосамбірського району шляхом інтегрованої діяльності у 

сфері транспортної інфраструктури 

Розмір гранту для української сторони – 1 500 000 Євро 

Профінансовано власного внеску з обласного бюджету – 900 000 грн. 

  

Запровадження енергозберігаючих технологій у Глинянській 

районній лікарні 

Розмір гранту для української сторони – 210 000 Євро 

Профінансовано власного внеску з обласного бюджету – 200 000 грн. 

  

Розвиток партнерського співробітництва з метою вдосконалення 

транскордонної інфраструктури охорони середовища в околицях 

Поража і Заґужа в Польщі, а також міста Городок в Україні 

Розмір гранту для української сторони – 909 000 Євро 

Профінансовано власного внеску з обласного бюджету  - 500 000 грн. 

Кращі приклади співфінансування 
проектів МТД з обласного бюджету (3) 
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Проблеми реалізації проектів міжнародної 
технічної допомоги 

 

 
дофінансування проектів щодо об’єктів державної власності з 
державного бюджету (проект «Скарби прикордоння - збереження 
культурної спадщини» - ремонт Жовківського замку); 
 
тендерні, фінансові, податкові процедури потребують удосконалення 
з метою полегшення реалізації проектів отримувачами коштів (ПДВ, 
митні збори); 
 
підходи контролюючих органів до перевірок використання коштів в 
рамках проектів 
 
низький професійний рівень представників державних структур 
(казначейство, фінансові управління, митна служба, контролюючі 
органи) щодо процедур європейських проектів значною мірою 
ускладнюють їх реалізацію 

 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_Arms_of_Lviv_Oblast.png


РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 
дофінансування проектів щодо об’єктів державної власності з 
державного бюджету (окрема бюджетна лінії у профільних 
міністерствах і відомствах); 
 
формування підходів щодо співфіннасуваня проектів міжнародної 
технічної допомоги на національному рівні (у випадку 
децентралізації регіони не матимуть юридичних можливостей та 
фінансових ресурсів дофінансовувати проекти); 
 
забезпечення участі органів місецвого самоврядування 
регіонального рівня у формуванні нових програм трансркдонної 
спірвпаці (на даний час за це відповідає Міністерство економіки та 
облдержадміністрації)  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 
 

Децентралізація політики регіонального розвитку загалом 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Нові системні підходи 
до діяльності 

Державного фонду 
регіонального 

розвитку 

Формування системної 
політики підтримки 

транскордонного 
співробітництва на 

національному рівні 

Формування у нового 
покоління політиків 

бачення необхідності 
залучення 

позабюджетних 
ресурсів до 

регіонального 
розвикту (відсутність 
пропозицій у проекті 

коаліційної угоди, 
особливо у контексті 

залучення коштів 
програм ЄС) 
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ПІДСУМКИ 

 
МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ресурси стандарти  нові кваліфікації 

Зміна свідомості 
мешканців – 
формування 

громадянського 
суспільства 

Інструмент 
регіонального 

розвитку 
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Дякую за увагу!!! 
 
 

Валерій П’ятак 
Львівська обласна рада 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_Arms_of_Lviv_Oblast.png

