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1. Методологічні аспекти, інституційне та фінансове забезпечення Плану
заходів із реалізації у 2021 – 2023 роках Регіональної стратегії
розвитку Закарпатської області на період 2021 – 2027 років
Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області на період 2021 –
2027 років (далі – Стратегія 2027) є документом, що визначає тенденції та
основні проблеми соціально-економічного розвитку регіону, стратегічні та
оперативні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період, основні
завдання, етапи та механізми їх реалізації, систему моніторингу та оцінки
результативності.
Стратегія 2027 розроблена з урахуванням позиції всіх територій області,
широкого кола громадськості, науковців, освітян, професійних об’єднань та
експертних організацій.
У регіоні наявні передумови стратегічної згуртованості регіональних
еліт при взаємодії всіх гілок влади у провадженні державної підтримки
регіонального розвитку, визначена недооціненість природних і рекреаційних
ресурсів краю,
усвідомлений рівень міжрегіональної конкуренції за
інвестиції та передові технології, що повинно усунути викривлене
сприйняття Закарпаття як периферійного, депресивного та перманентно
проблемного і стабільно дотаційного регіону, що проявляється у розподілі
коштів державної підтримки регіонального розвитку та дорожньотранспортної інфраструктури при диверсифікації додаткових джерел такої
підтримки у порівнянні з іншими регіонами.
Стратегічне бачення розвитку області:
Закарпатська область – регіон з унікальними можливостями для
створення нових проектів та ідей, південно-західні ворота України до
Європейського Союзу, привабливий край, де жителі спільно з органами
влади та місцевого самоврядування працюють над досягненням комфортних
умов життя, край збереження культурно-історичних пам’яток, традицій та
природи; область, де дотриманий баланс розвитку промисловості та
збереження унікальних природних ресурсів; регіон, де хочеться жити і
працювати (базова версія).
Мета Стратегії 2027 – упродовж періоду реалізації стратегічного
документу вивести Закарпатську область на рівень провідних динамічних і
конкурентоспроможних областей України, вийти на позитивну траєкторію
сталого збалансованого розвитку
порівнянних регіонів Карпатського
(Центрально-Східного) мегарегіону Європи, які характеризуються вищими
параметрами якості життя.
План заходів із реалізації у 2021 – 2023 роках Регіональної стратегії
розвитку Закарпатської області на період 2021 – 2027 років (далі – План
заходів) є інструментом реалізації регіональної стратегії, який передбачає
заходи у середньостроковій перспективі та у рамках передбачених
регіональною стратегією завдань, відповідальних виконавців, строків
виконання, обсягів і джерел фінансування з визначенням індикаторів
результативності їх виконання, а також є основою для розроблення
інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіону.
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План заходів розроблявся відповідно до закону України «Про засади
державної регіональної політики», Порядку розроблення регіональних
стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних
стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України 11 листопада 2015 року № 932 (із змінами) та Методики
розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації,
затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства 31.03.2016 № 79 (із змінами).
План заходів є своєрідним сценарієм покрокового впровадження
запланованих завдань для досягнення поставлених стратегічних цілей у
2021 – 2023 роках. Він розроблений з урахуванням позиції широкого кола
громадськості, науковців, освітян, професійних об’єднань та експертних
організацій.
Принципи, які застосовувалися при розробці Плану заходів:
Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та
на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ,
організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених
сторін.
Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної
згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в
напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності, а також
захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні
інтереси.
Прозорість – створення середовища, в якому всі зацікавлені сторони, у
тому числі засоби масової інформації, отримують необхідну інформацію,
пов’язану із у відкритій, повній, своєчасній і зрозумілій формі.
Доповнюваність – забезпечення взаємозв’язку науки, освіти,
виробництва, фінансових та людських ресурсів у процесах регіонального
розвитку.
З метою підготовки Плану заходів прийнято розпорядження обласної
державної адміністрації від 15.05.2019 № 269 «Про робочу групу з
розроблення проекту Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області
на період 2021 – 2027 років та плану заходів з її реалізації». На офіційному
веб-сайті обласної державної адміністрації було розміщено оголошення про
збір проектів та форма технічного завдання.
Часові рамки Плану заходів – три роки, натомість стратегічні цілі,
оперативні цілі і завдання розробляються на тривалий термін, програми і
напрями цього Плану заходів представляють собою дії з середньостроковою
пріоритетністю, що складаються з проектів розвитку.
Важливим є територіальний аспект реалізації проектів. Вони мають
призводити до зменшення дисбалансів розвитку адміністративнотеритріальних одиниць області та сприяти стимулюванню різних форм
співробітництва територіальних громад.
Програми Плану заходів повністю співпадають зі стратегічними цілями
Стратегії 2027:

5

Стратегічна ціль 1. Збереження та розвиток людського та соціального
капіталу.
Стратегічна ціль 2. Прискорення досягнення конкурентоспроможності
та інноваційності регіональної економіки.
Стратегічна ціль 3. Побудова локальних економік знань та смартспеціалізація.
Стратегічна ціль 4. Забезпечення охорони довкілля, екологічно
збалансованого і раціонального природокористування та просторової
гармонії.
Стратегічна ціль 5. Забезпечення сталого розвитку сільських та
гірських територій в умовах системних реформ.
Зміни чи доповнення до Плану вносяться у встановленому порядку за
пропозиціями зацікавлених сторін регіонального розвитку з урахуванням
результатів моніторингу ходу його виконання.
Джерела фінансування проектів (програм) Плану заходів:
- бюджети розвитку громад (органів місцевого самоврядування);
- державна підтримка регіонального розвитку (державний фонд
регіонального розвитку, секторальна бюджетна підтримка, субвенція на
соціально-економічний розвиток окремих територій, субвенція на
підтримку об’єднаних територіальних громад тощо);
- цільові державні програми (у сфері освіти, медицини, спорту,
культури, будівництва протипаводкових систем, агропромислового
розвитку тощо);
- Державна програма розвитку регіону українських Карпат на 2020 –
2022 роки;
- Державний дорожній фонд;
- кошти донорських програм (у тому числі програм транскордонного
співробітництва, кошти ЄБРР, ЄІБ тощо);
- кошти бюджету розвитку обласного бюджету.
Схема Стратегії 2027
Стратегічні цілі (програми)
1. Збереження та
2. Прискорення
розвиток людського та
досягнення
соціального капіталу конкурентоспроможності та
інноваційності
регіональної
економіки

1.1. Забезпечення
рівного доступу та
підвищення якості

3. Побудова
локальних
економік
знань та
смартспеціалізація

4. Забезпечення
охорони довкілля,
екологічно
збалансованого і
раціонального
природокористування та
просторової
гармонії

Оперативні цілі (напрями)
2.1. Розвиток
3.1. Сприяння
4.1. Збереження та
малого і
інноваціям у
відтворення
середнього
сферах,
біологічного і

5. Забезпечення
сталого
розвитку
сільських та
гірських
територій в
умовах
системних
реформ
5.1. Вирівнювання
диспропорцій
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дошкільної, загальної
середньої освіти та
конкурентоспроможності
професійно-технічної
освіти

підприємництва

1.2. Забезпечення
2.2. Розвиток
культурно-мистецького
туристичної та
розвитку і збільшення
оздоврочої
доступу до послуг у
сфери
сфері культури для
мешканців сільських та
гірських територій
1.3. Збереження
2.3 Підвищення
регіональних об’єктів і
конкурентотериторій історикоспроможності
культурної спадщини
ключових
секторів
регіональної
економіки
1.4. Розвиток сфери
соціальних послуг
та зміцнення
громадського
здоров’я

2.4. Розвиток
мереж
транспортного
сполучення та
просторової
інфраструктури

1.5. Забезпечення
рівного доступу та
підвищення якості
медичних послуг

2.5. Система
ефективного
управління
регіональним
розвитком

1.6. Гармонійний
розвиток національних
меншин
1.7. Зміцнення
громадянського
суспільства, соціальної
сфери та соціальної
включеності

визначених
смартспеціалізацією
регіону

ландшафтного
різноманіття,
природних
комплексів, водних,
земельних та лісових
ресурсів,
розширення
регіональної
екологічної мережі

розвитку
гірських,
передгірних і
низинних
територій

3.2. Створення
мережі хабів
на території
області

4.2. Покращення
якості навколишнього
середовища на
природних і
урбанізованих
територіях регіону

5.2.
Підтримка
економічної
активності
на сільських
територіях

3.3. Розвиток
4.3. Розвиток і
людських
вдосконалення
ресурсів у
систем та засобів
галузях смарт- захисту територій від
спеціалізації
природних лих і
регіону
техногенних
катастроф та
глобальних змін
клімату
4.4. Актуалізація,
уточнення і
впровадження чинної
Стратегії поводження
з відходами у
Закарпатській
області, розробленої і
схваленої на 15річний період
4.5. Впровадження
екологічної і
природоохоронної
складових в
розробку і оновлення
містобудівної
документації
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2. Програми Плану заходів із реалізації Регіональної стратегії у
2021 – 2023 роках
2.1. Програма 1. Збереження та розвиток людського та
соціального капіталу
Стан та проблеми
Основним чинником, що забезпечує конкурентоспроможність та
економічне зростання регіону, як і країни в цілому, є наявність людського
капіталу, який потребує розвитку на кожному етапі його функціонування.
Особливості структури населення полягають в тому, що у Закарпатській
області суттєво переважає сільське населення над міським – 63 і 37 відс.
відповідно. Структура населення по країні є абсолютно протилежною, ніж її
має Закарпаття.
За останні 5 років чисельність населення області зменшилась на 2,8 тис.
осіб і за попередніми даними на 1 січня 2019 року становила 1256,8 тис. осіб.
Упродовж 2018 року спостерігалося загальне скорочення населення у
кількості 1353 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за
рахунок природного скорочення на 1437 осіб, водночас зафіксовано
міграційний приріст на 84 особи.
Ситуація на ринку праці області в останній період характеризується
скороченням обсягів зареєстрованого безробіття та зростанням попиту на
робочу силу. Свідченням цього є збільшення кількості підприємств, установ
та організацій, які мають потребу в працівниках та подають інформацію в
службу зайнятості про наявність вільних робочих місць. Це відбувається за
рахунок того, що збільшується міграція населення за кордон у пошуках
робочих місць.
Динаміка безробіття попередніх років (за методологією Міжнародної
організації праці) мала стійку тенденцію до зростання. Рівень безробіття
зростав від 9,2 відс. у 2014 році та 10,5 відс. відповідно у 2017 році.
У 2018 році намітилась тенденція до зниження на 0,5 в.п. до рівня 2016 року
(10 відс.). Отже, ситуація на ринку праці області в останній період
характеризується скороченням обсягів безробіття та зростанням попиту на
робочу силу.
Впродовж 2014 – 2018 років спостерігалося постійне зростання
середньомісячної заробітної плати, яка становила: 2014 рік –2744 грн.; 2015
рік – 3381 грн.; 2016 рік – 4298 грн.; 2017 рік – 6355 грн.; 2018 рік – 8079 грн.
Порівняно з листопадом 2018 року розмір середньої номінальної заробітної
плати збільшився на 18,5 відс., а за останні 12 місяців (відносно грудня
2017 року) – на 22,4 відс.
Основна мета Програми – закріпити позитивні тенденції демографічного
розвитку, зберегти і примножити інтелектуальний та духовний потенціал,
якісно покращити параметри здоров’я населення і зростання середньої
тривалості життя шляхом комплексного розвитку системи доступних і
високоякісних медичних послуг і технологій, ефективним застосуванням
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інструментів медичної та пенсійної реформи, заходами
соціальної та
управлінської
підтримки здорового способу життя та профілактики і
попередження захворювань, розвитку фізичної культури, рекреації і спорту.
В області створюються всі умови для рівного доступу та надання якісних
освітніх послуг дітям незалежно від місця їх проживання. Упродовж 2015 –
2018 років введено в експлуатацію 25 закладів дошкільної освіти на 1368
місць, у тому числі вісім новобудов на 500 місць, відкрито додаткові групи, у
тому числі з короткотривалим перебуванням дітей. Це дало можливість
додатково охопити дошкільною освітою 3228 дітей.
Для задоволення освітніх потреб функціонує мережа закладів загальної
середньої освіти, яка постійно вдосконалюється. Впродовж 2015 – 2018 років
введено в експлуатацію п’ять закладів загальної середньої освіти на 405
учнівських місць та одну новобудову на 162 учнівські місця.
В області функціонує 16 державних закладів професійної (професійнотехнічної) освіти (3 вищі професійні училища, 2 центри професійно-технічної
освіти, 1 структурний підрозділ вищого навчального закладу, 9 професійних
ліцеїв, 1 професійно-технічне училище).
На території Закарпатської області у 2018 році діяв 651 лікувальнопрофілактичний заклад. В області активно реалізовуються проекти розбудови
інфраструктури медицини на селі, триває процес реформування сфери
охорони здоров’я, зокрема розпочато перетворення закладів 2 і 3 рівня з
метою встановлення прямих відносин із Національною службою здоров’я.
Розвиток галузі фізичної культури і спорту в регіоні характеризується
стабільністю основних показників як чисельності осіб, які займаються
фізкультурою і спортом, так і кількістю закладів, що надають послуги з
проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.
Практична реалізація зазначеного завдання здійснюється у рамках
середньострокових регіональних програм „Спортивний майданчик‖ протягом
останніх десяти років.
Культурне обслуговування населення області здійснюють 4 обласні
професійні театри та 1 муніципальний драматичний театр, академічний
камерний хор «Кантус», Заслужений академічний Закарпатський народний
хор, обласна філармонія (в якій працює 5 професійних музичних колективів),
457 установ клубного типу системи Міністерства культури України, 478
бібліотек системи Міністерства культури України, обласний організаційнометодичний центр культури, 8 державних музеїв у тому числі: 2 меморіальні
будинки-музеї А.Коцки та Ф.Манайла, 65 мистецьких шкіл, Ужгородський
музичний коледж імені Д. Задора, Ужгородський коледж культури і
мистецтв. У музеях області зберігаються понад 500 тисяч пам’яток.
Структура Програми
В основу Програми 1 лягли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані на
основі пропозицій, що надійшли від органів влади, установ та організацій
Закарпатської області.
Програма 1 «Збереження та розвиток людського та соціального
капіталу» – це системний комплекс проектів, скерованих на виконання
завдань стратегічної цілі 1 Стратегії 2027. Досягнення цієї цілі у 2021 – 2023
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роках передбачається реалізувати через сім відповідних напрямів та 28
проектних ідей на загальну суму фінансування 3 796 287,099 тис. грн. за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також залученого
фінансування згідно з додатком 1.
Напрями Програми включають в себе:
- забезпечення рівного доступу та підвищення якості дошкільної,
загальної середньої освіти та конкурентоспроможності професійно-технічної
освіти;
- забезпечення культурно-мистецького розвитку і збільшення доступу до
послуг у сфері культури для мешканців сільських та гірських територій;
- збереження регіональних об’єктів і територій історико-культурної
спадщини;
- розвиток сфери соціальних послуг та зміцнення громадського здоров’я;
- забезпечення рівного доступу та підвищення якості медичних послуг;
- гармонійний розвиток національних меншин;
- зміцнення громадянського суспільства, соціальної сфери та соціальної
включеності.
Проекти повинні забезпечити:
 оптимізацію мережі та модернізацію матеріально-технічної бази і умов
навчання в закладах освіти;
 охоплення дітей дошкільною освітою;
 поліпшення умов навчально-виховного процесу, умов праці педагогів
та сприяння підвищенню соціальних стандартів життя мешканців
регіону;
 зменшення витрат на оплату енергоносіїв;
 модернізацію системи профтехосвіти;
 забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів та персоналу в
закладах охорони здоров’я;
 покращення умов для розвитку фізичної культури та спорту
 сприяння підтриманню постійного діалогу між етнічними спільнотами
області для забезпечення атмосфери взаєморозуміння та заохочення
співпраці між ними;
 збільшення відсотків охоплення сімейними формами виховання дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
 підвищення спроможності соціальних закладів області у сфері роботи з
людьми похилого віку;
 запобігання насильницьким діям у сім’ях та подолання наслідків
вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі;
 подолання стійких гендерних стереотипів, розподілу ролей чоловіка та
жінки у суспільстві;
 збереження об’єктів історико-культорної спадщини.
Часові рамки і засоби реалізації
Програма 1 «Збереження та розвиток людського та соціального
капіталу» включає в себе сім напрямів, кожен з яких стосується окремого
аспекту, що має значення для сталого розвитку регіону. Програма
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реалізовуватиметься упродовж 2021 – 2023 років. Впровадження проектів
цієї Програми можливе через:
 залучення коштів державного фонду регіонального розвитку, субвенції
з державного бюджету та фінансування через галузеві державні
програми;
 внесення заходів до обласної програми соціально-економічного
розвитку, галузевих регіональних програм;
 залучення коштів інвесторів, міжнародної технічної допомоги для
впровадження окремих проектів (де це передбачено умовами проекту).
Очікувані результати та показники
Успішна реалізація проектів Програми 1 «Збереження та розвиток
людського та соціального капіталу» має сприяти досягненню таких
результатів:
 створення належних умов навчання в освітніх закладах області;
 зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
 створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням;
на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 модернізація закладів сфери культури;
 збереження об’єктів культурної спадщини;
 розширення спектру соціальних послуг;
 формування здорового способу життя в дітей та молоді;
 забезпечення гендерної рівності;
 поліпшення житлових умов молоді, учасників антитерористичної
операції, внутрішньо переміщених осіб;
 підвищення якості надання медичної допомоги;
 посилення інституційної спроможності організацій громадянського
суспільства.
Показники:
 кількість створених опорних освітніх закладів;
 кількість відремонтованих шкіл;
 кількість нових учнівських місць;
 кількість дітей, забезпечених місцями у дошкільних навчальних
закладах;
 кількість укладених договорів з роботодавцями на впровадження
дуальної форми навчання під час підготовки кваліфікованих робітників в
закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
 кулькість культурних заходів;
 відсоток наданих соціальних послуг;
 кількість підтриманих проектів громадських організацій, спрямованих
на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 кількість модернізованих потужностей для занять спортом;
 кількість наданих кредитів для придбання житла;
 соціально-орієнтовні проекти, реалізовані спільно з інститутами
громадянського суспільства;
 обсяг бюджетного фінансування молодіжних заходів.
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Припущення та ризики
Важливими припущеннями успішності реалізації цієї Програми є
доступність фінансових ресурсів державного фонду регіонального розвитку,
а також доступність іншого передбаченого конкретними проектами
фінансування для реалізації проектів Плану реалізації Стратегії 2027.
У частині реалізації проектів підвищення соціальної активності
населення основні припущення – це достатність позитивного досвіду раніше
впроваджених проектів на розвиток територіальних громад.
Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 1
«Збереження та розвиток людського та соціального капіталу» з іншими
Програмами
Плану реалізації Стратегії, зокрема, з Програмою 2
«Прискорення досягнення конкурентоспроможності та інноваційності
регіональної економіки» та Програмою 5 «Забезпечення сталого розвитку
сільських та гірських територій в умовах системних реформ».
Основні ризики в реалізації Програми:
 невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів
у бюджеті розвитку;
 відсутність задекларованих обсягів фінансування у державному фонді
регіонального розвитку на відповідний бюджетний період;
 відсутність альтернативних джерел фінансування проектних ідей;
 недостатність попереднього досвіду реалізації проектів органами
місцевого самоврядування;
 пасивність інституційних партнерів проектів Програми;
 низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів.
Рекомендації
 Реалізація Програми потребує синергії зусиль з боку влади, інвесторів,
донорів та установ за активної участі організацій громадянського
суспільства.
 Прискорити реалізацію проектних ідей і сприяти отриманню
максимальної віддачі може досвід інших регіонів.
 Важливе значення для реалізації Програми має отримання фінансових
ресурсів та технічної допомоги з боку проектів міжнародної технічної
допомоги.
2.2. Програма 2. Прискорення досягнення конкурентоспроможності та
інноваційності регіональної економіки
Стан та проблеми
У структурі валової доданої вартості майже рівні частки займають
сільське господарство – 15,2 відс. та промисловість – 15,1 відс. Інші галузі
представлені наступним чином: транспорт – 10,9 відс., освіта – 10,2 відс.,
операції з нерухомим майном – 9,0 відс., будівництво – 3,1 відс. тощо.
Промисловий
комплекс
Закарпатської
області
представлений
різноманітними сферами діяльності: від видобутку корисних копалин до
виробництва товарів першої необхідності. Машинобудівний комплекс
області, який характеризується високотехнологічним виробництвом з
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високою доданою вартістю, акумулює понад третину загального обсягу
реалізації.
Протягом останніх років підприємствами машинобудування щорічно
реалізовується третина загальнообласного обсягу промислової продукції.
Обсяг промислової продукції у 2017 році зріс на 3,5 відс., а за 2018 рік – на
13,9 відс.
Машинобудівна галузь області складається з виробництва комп’ютерів,
електричної та електронної продукції; виробництва електричного
устаткування; виробництва машин і устаткування та виробництва
автотранспортних засобів. Третина підприємств галузі працює за
давальницькою схемою і все більше залежить від зарубіжних партнерів, що
стримує розвиток вітчизняних підприємств, які спеціалізуються на
виробництві сировинної продукції. Майже весь обсяг сировини – це поставки
за договорами іноземних партнерів.
За 2018 рік великими, середніми та вагомими за обсягами малими
підприємствами машинобудівної галузі реалізовано продукції на суму
9292,3 млн. грн., з якої майже 70,0 відс. реалізовано за межі України.
У 2018 році у переробній промисловості, порівняно з 2017 роком, індекс
промислового виробництва склав 106,3 відс., проте серед галузей переробної
промисловості зафіксовано скорочення виробництва продукції за всіма
видами діяльності крім виробництва гумових і пластмасових виробів та
машинобудування (приріст відповідно 4,9 та 13,9 відс.).
Мале та середнє підприємництво в регіоні забезпечує конкуренцію на
належному рівні, прискорення інноваційних процесів, формування ринкової
економіки, сприяє росту зайнятості. В області діє 5786 підприємств малого та
середнього бізнесу, з яких 243 – середні. З числа малих підприємств
87,2 відс. – мікропідприємства. Крім того зареєстровано 46,2 тис. фізичних
осіб – підприємців.
Аналіз з 2013 по 2015 рік кількості суб’єктів господарювання –
юридичних осіб, що зайняті підприємницькою діяльністю, засвідчує
тенденцію до зростання: з 6024 до 6111 підприємств.
Внутрішня торгівля є одним із ключових секторів економіки. ЇЇ частка у
валовій доданій вартості області становить близько 12 відсотків. Торговельна
діяльність є дуже поширеним видом діяльності, який обирають понад 80 відс.
суб’єктів підприємницької діяльності області.
Сусідство області з чотирма європейськими країнами, зростання доходів
населення, подальше впровадження в торгівлі безготівкових форм
розрахунків, розвиток сфери туризму – все це в комплексі сприяє позитивній
динаміці розвитку внутрішньої торгівлі. Існуюча мережа діючих об’єктів
роздрібної торгівлі за січень-грудень 2018 року здійснила оборот роздрібної
торгівлі на суму 21,9 млрд. грн., який у порівняльних цінах на 12,7 відс.
Вищий ніж у відповідному періоді 2017 року (по Україні ріст склав 6,1 відс.).
Показник індексу фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівняних
цінах) до попереднього року в області вже декілька років поспіль вищий за
середній по Україні. За цим показником у січні – грудні 2018 року область
посіла 3 місце в державі.
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У 1994 – 2018 роках в Закарпатську область залучено 340,0 млн. дол.
США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) (13 місце серед
областей України). У розрахунку на одну особу населення внески
становили 271,0 дол. США (11 місце серед регіонів України).
В області працюють інвестори із 52 країн світу, на 10 з них припадає
майже 85,2 відс. загального обсягу прямих інвестицій (акціонерного
капіталу). Із країн Європейського Союзу надійшло 260,6 млн. дол. США
інвестицій (76,6 відс. загального обсягу), 79,4 млн. дол. США (23,4 відс.) – з
інших країн світу.
У структурі прямих інвестицій (акціонерного капіталу) за видами
економічної діяльності переважає частка промисловості – 81,7 відс.
(загального обсягу), транспорт, складське господарство, поштова та
кур’єрська діяльність – 6,2 відс., сільське господарство, лісове та рибне
господарство – 1,0 відс., будівництво – 0,6 відс., операції з нерухомим
майном – 5,1 відс., тимчасове розміщування й організація харчування – 2,0
відс., діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування –
2,1 відс., інші види – 0,5 відс. (інформація та телекомунікації; фінансова та
страхова діяльність; професійна, наукова та технічна діяльність; освіта;
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги).
Область бере активну участь у всіх програмах, які діють на території
Європейського Союзу та доступні для Закарпатської області. Важливий
акцент робиться на залученні фінансування в реалізацію інфраструктурних
проектів у сфері транспортної доступності, житлово-комунального
господарства, освіти та медицини. Упродовж 2015 – 2019 років між
Закарпатською областю та регіонами сусідніх держав – членів ЄС підписано
Програми спільних дій Закарпатської області з повітами Марамуреш і СатуМаре (Румунія); з Пряшівським і Кошицьким самоврядними краями
(Словацька Республіка); з областю Саболч-Сатмар Берег (Угорщина).
Продовжуються
заходи
щодо
реалізації
великомасштабного
інфраструктурного проекту «Модернізація дорожнього зв’язку між
Пряшівським краєм та Закарпатською областю», яким передбачено
реконструкцію дороги H-13 між Малий Березний та Дубриничі (11,57 км) і
одного мостового переходу. З метою розвитку прикордонної інфраструктури
та розбудови кордону у 2018 році здійснено заходи з реконструкції та
облаштування міжнародних пунктів пропуску «Ужгород» на суму 32 млн.
грн., «Лужанка» на суму близько 22 млн. грн., «Тиса» – встановлено
обладнання на суму 5,5 млн грн. Водночас проведено геодезичні роботи для
розроблення проекту перспективного пункту пропуску «Паладь Комарівці –
Руське» – 47 тис. грн, сервісної зони біля пункту пропуску «Дяково –
Халмеу». У 2017 році було витрачено понад 110 млн. грн. та побудовано
11,3 кілометри автомобільної дороги до спільного пункту пропуску, який мав
функціонувати на території Угорщини «Велика Паладь – Нодьгодош». Проте
він так і не запрацював через відсутність відповідної двосторонньої угоди
між Україною та Угорщиною.

14

Структура Програми
Програма 2 «Прискорення досягнення конкурентоспроможності та
інноваційності регіональної економіки» – це системний комплекс проектів,
скерованих на виконання завдань стратегічної цілі 2 Стратегії 2027.
Досягнення цієї цілі у 2021 – 2023 роках передбачається реалізувати через
п’ять відповідних напрямів та 32 проектні ідеї на загальну суму
фінансування 9 963 093,800 тис. грн. за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів, а також залученого фінансування згідно з додатком 2.
Напрями Програми 2 включають в себе:
- розвиток малого і середнього підприємництва;
- розвиток туристичної та оздоврочої сфери;
- підвищення конкурентоспроможності ключових секторів регіональної
економіки;
- розвиток мереж транспортного сполучення та просторової
інфраструктури;
- система
ефективного
управління регіональним розвитком.
В рамках
Програми
1
Проекти повинні забезпечити:
- покращення регіонального бізнес-середовища;
- підтримку стартапів та розвиток інфраструктури підтримки малого і
середнього підприємництва;
- здійснення заходів з енергоефективності та енергозбереження;
- розвиток туристичної, дорожньої, телекомунікаційної, транспортнологістичної прикордонної інфраструктури;
- удосконалення системи управління регіональним розвитком.
Часові рамки і засоби реалізації
Програма 2 «Прискорення досягнення конкурентоспроможності та
інноваційності регіональної економіки» реалізовуватиметься упродовж 2021
– 2023 років. Впровадження проектів цієї програми можливе через
залучення:
- коштів державного фонду регіонального розвитку;
- коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та
бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що
спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;
- субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим
бюджетам;
- коштів місцевих бюджетів;
- коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових
організацій;
- коштів інвесторів, власних коштів підприємств.
Очікувані результати та показники
Успішна реалізація проектів Програми 2 «Прискорення досягнення
конкурентоспроможності та інноваційності регіональної економіки» має
сприяти досягненню таких результатів:
 формування інфраструктури підтримки бізнесу;
 відкриття нових ринків збуту товарів і послуг;
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удосконалення транспортної та прикордонної інфраструктури області;
розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг;
розширення спектру туристичних послуг;
промоція туристичного потенціалу області;
реконструкція міжнародного аеропорту «Ужгород»;
будівництво міжнародного аеропорту «Мукачево»;
впровадження енергозберігаючих проектів, у тому числі спрямованих
на виробництво та використання альтернативних видів палива;
 запровадження механізму конкурсу проектів місцевого розвитку
Закарпатської області;
 забезпечення території Закарпатської області та її окремих частин,
території населених пунктів оновленими даними дистанційного
зондування землі;
 створення та впровадження геоінформаційної системи підтримки
управлінських рішень та єдиного порталу для взаємодії влади, бізнесу
та громадськості регіонального рівня шляхом реалізації ІІІ-го етапу
формування системи містобудівного кадастру Закарпатської області.















Показники:
відсоток підприємств, які одержали прибуток;
кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва;
кількість створених центрів підтримки підприємництва та центрів
надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних
громадах;
кількість суб,єктів господарської діяльності, яким надано державну
фінансову допомогу;
кількість одиниць інфраструктури підтримки підприємництва;
кількість туристів;
частка доходів до бюджетів усіх рівнів від туристичної діяльності;
вартість проведених на території області робіт з підвищення
енергоефективності та енергозбереження;
індекс продукції сільського господарства, відс.;
індекс реалізованої продукції харчової промисловості;
кількість інноваційно- активних підприємств;
протяжність доріг з твердим покриттям, км.;
частка відремонтованих мостів та мостових переходів від загальної
кількості аварійних;
частка покриття широкосмугового доступу до мережі інтернет

Припущення та ризики
Також для успішності реалізації Програми 2 важливим фактором є
наявність фінансових ресурсів, що будуть виділятись у рамках державних
програм, які реалізовуються через центральні органи виконавчої влади.
Головним припущенням є спроможність і готовність місцевого
населення, установ та організацій області взяти участь та надати підтримку в
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реалізації Програми 2, що дозволить максимально використати
підприємницький потенціал мешканців області.
Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 2
«Прискорення досягнення конкурентоспроможності та інноваційності
регіональної економіки» з іншими Програмами Плану реалізації Стратегії
2027, а саме з Програмою 1 «Збереження та розвиток людського та
соціального капіталу» та Програмою 5 «Забезпечення сталого розвитку
сільських та гірських територій в умовах системних реформ».
Основні ризики, пов’язані зі здійсненням Програми включають:
- зниження інвестиційного рейтингу країни та регіону;
- невиконання дохідної частини обласного бюджету
- відсутність фінансування проектів за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку;
- низька спроможність потенційних виконавців проектів Програми;
- низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів.
Рекомендації
Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема,
Європейського Союзу), має важливе значення для отримання фінансових
ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і
технічних навичок для реалізації Програми 2.
Необхідно використовувати досвід інших регіонів для прискорення
реалізації проектів, що, в свою чергу, сприятиме отриманню максимальної
віддачі.
Прискорення економічного зростання тісно пов’язане з загальним
станом розвитку регіону, а також якістю людського капіталу (Програма 1).
Додаткову підтримку окремі території зможуть отримати завдяки розвитку
сільських територій (Програма 5), адже використання потенціалу сільських
територій сприятиме підвищенню рівня ефективності виробництва в
аграрному секторі, розвитку сільських територій та периферії навколо малих
міст, що, в свою чергу, підвищить сукупні можливості регіону. Тому, де це
можливо,
проекти
з
Програми
2
«Прискорення
досягнення
конкурентоспроможності та інноваційності регіональної економіки» повинні
здійснюватися в тісній координації з заходами в Програмі 1 та Програмі 5.
2.3. Програма 3. Побудова локальних економік знань та смартспеціалізація
Стан та проблеми
Смарт-спеціалізація – підхід, що передбачає аргументоване визначення
суб’єктами регіонального розвитку в рамках регіональної стратегії окремих
стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів економічної діяльності,
які мають інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг
регіону та сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні.
Концепція старт-спеціалізації передбачає взаємозв’язок між наукою,
освітою і економікою, причому у контексті регіонального розвитку мова іде
про тріаду «бізнес-наука-громадська сфера». Відповідно до цих відносин
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мета старт-спеціалізації – це оптимальне використання потенціалу регіону
через максимальне пристосування можливих напрямів розвитку науки і
освіти до конкретних соціально-економічних умов. Основною перевагою
смарт-спеціалізації
на
рівні
регіону
є
підвищення
його
конкурентоспроможності та інноваційної активності, оскільки наявність
інновацій є основним фактором економічного росту.
Структура Програми
Програма 3 «Побудова локальних економік знань та смарт-спеціалізація»
– це системний комплекс проектів, скерованих на виконання завдань
стратегічної цілі 3 Стратегії 2027. Досягнення цієї цілі у 2021 – 2023 роках
передбачається реалізувати через три відповідні напрями та 6 проектних ідей
на загальну суму фінансування 7 572 720,0 тис. грн. за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, а також залученого фінансування згідно з
додатком 3.
Напрями Програми 3 включають в себе:
- сприяння інноваціям у сферах, визначених смарт-спеціалізацією
регіону;
- створення мережі хабів на території області;
- розвиток людських ресурсів у галузях смарт-спеціалізації регіону.
Часові рамки і засоби реалізації
Програма реалізовуватиметься упродовж 2021 – 2023 років.
Впровадження проектів цієї Програми можливе через:
• залучення коштів державного фонду регіонального розвитку та
фінансування через галузеві державні програми;
• залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної
допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових
форм;
• залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де
це передбачено умовами проекту).
Очікувані результати
Успішна реалізація проектів Програми 3 «Побудова локальних
економік знань та смарт-спеціалізація» має сприяти досягненню таких
результатів:
• підтримці інноваційних досліджень та технологій у промисловості на
основі використання ланцюгів «освіта – наука – виробництво» та кластерного
підходу;
• розвитку регіональної інноваційної інфраструктури;
• підтримці
створення
унікальних
інноваційних
туристичнорекреаційних продуктів, ключових передових технологій, хабів в регіоні;
• створенню інфраструктури підтримки кіноіндустрії на території
області;
• співробітництву між навчальними закладами, науково-дослідними
установами і підприємствами.
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Показники
• кількість проведених досліджень у сферах смарт-спеціалізації;
• кількість проектів, реалізованих із залученням бюджетних коштів;
• кількість інституцій підтримки інноваційної сфери;
• кількість створених інноваційних туристично-рекреаційних продуктів;
• кількість створених створених хабів;
• створення VFX-лабораторії;
• частка проектів з урахуванням наукових розробок та досліджень від
впроваджених проєктів співпраці;
• частка інноваційної продукції, реалізована на зовнішніх ринках
Припущення та ризики
Наявність фінансових ресурсів та новітніх технологій, у формі
потенціалу управління проектами та конкретних технічних навичок, є
важливими загальними припущеннями для успішної реалізації Програми 3
«Побудова локальних економік знань та смарт-спеціалізація».
До реалізації цієї Програми повинні бути залучені ряд інституцій і
приватних суб’єктів (програми міжнародної технічної допомоги, державні
установи, приватні інвестори) зі своїми новітніми інноваційними
технологіями та джерелами фінансування.
Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 3 з
іншими Програмами Плану реалізації Стратегії 2027, особливо, з
Програмою 1 «Збереження та розвиток людського та соціального капіталу»
та Програмою 2 «Прискорення досягнення конкурентоспроможності та
інноваційності регіональної економіки».
•
•
•
•
•

Основні ризики в реалізації Програми:
невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів
у бюджеті розвитку;
державний фонд регіонального розвитку не матиме задекларованих
обсягів фінансування, або процедурно не зможе підтримувати проекти,
що містяться у цій Програмі;
відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;
недостатність попереднього досвіду реалізації проектів органами
місцевого самоврядування;
пасивність інституційних партнерів проектів Програми;

Рекомендації
• реалізація цієї програми потребує комбінації зусиль з боку влади,
інвесторів, донорів та установ освіти.
• участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС), має
важливе значення для отримання фінансових ресурсів та технічної
допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок
для реалізації Програми.
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• досвід інших регіонів може прискорити реалізацію проектів і сприяти
отриманню максимальної віддачі.
2.4. Програма 4. Забезпечення охорони довкілля, екологічно
збалансованого і раціонального природокористування та просторової
гармонії
Стан та проблеми
В області проводяться заходи щодо створення нових та розширення
існуючих об’єктів природно-заповідного фонду, на території яких підлягають
охороні, збереженню і відновленню природні комплекси та об’єкти що
мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну та рекреаційну
цінність.
Станом на 1 січня 2019 року в області функціонує 469 територій та
об’єктів природно-заповідного фонду, загальною площею 180,6 тис. га. З них
загальнодержавного значення – 34 об’єкти загальною площею 155,5 тис. га,
місцевого значення 435 об’єкти загальною площею 25,1 тис. га. Станом на 1
січня 2019 показник заповідності Закарпатської області становить 14,17 відс.
Впродовж 2014 – 2018 років в області створено 10 об’єктів природнозаповідного фонду місцевого значення на загальній площі 2969,9 га. З них 7
заказників місцевого значення на площі 1305,1 га та 3 заповідні урочища на
площі 1664,8 га. За період 2014 – 2018 років показник природно-заповідного
фонду в області зріс на 0,23 відс.
Вирішення проблеми поводження з відходами вбачається в організації
централізованого збирання сміття в усіх населених пунктах області, поступове
зменшення кількості сміттєзвалищ та їх модернізація.
Всього в регіоні централізований збір ТПВ організований у 413 населених
пунктах, що становить 67,8 відс. від загальної кількості (609) населених
пунктів.
На території області централізований збір та видалення твердих
побутових відходів здійснює 29 спеціалізованих підприємств (найбільші ТОВ
«АВЕ Ужгород» ТОВ «ABE Виноградово», ТОВ «АВЕ Мукачево» та ТОВ
«Берег-Вертікал») та в 14 населених пунктах здійснення централізованого
збору ТПВ відбувається на громадських засадах.
4 спільних українсько-угорських підприємства здійснюють збір та
вивезення ТПВ із 197 населених пунктів. 25 спеціалізованих комунальних
служб та приватних структур при місцевих радах здійснюють збір та
вивезення ТПВ із 216 населених пунктів Закарпаття.
Інфраструктурні програмні заходи у сфері екології та будівництва
очисних систем. Програма «Збереження екосистеми долини річки Тиса на
прикордонній території України, Угорщини, Румунії та Словаччини»,
розроблена Асоціацією органів місцевого самоврядування, – актуальний
документ, який об’єднує завдання цілого ряду органів місцевого
самоврядування у напрямку зменшення негативного впливу на довкілля у
сфері водних ресурсів.
Внаслідок проведення аналізу стану басейну Тиси були визначені такі

20

шість головних водогосподарських проблем або негативних факторів впливу:
1. Забруднення органічними речовинами.
2. Забруднення поживними речовинами (азот, фосфор).
3. Забруднення небезпечними речовинами (важкі метали, синтетичні
речовини).
4. Гідроморфологічні зміни (зміни морфології русла, берегів,
заплави та водного режиму).
5. Засмічення русел та берегів побутовим сміттям.
6. Вселення чужорідних видів риб і тварин та рослин (ротан,
сом американський, сонячний окунь та інші).
Поверхневі води. Результати дослідження показали, що трохи більше
половини (16 з 30) річкових водних тіл було оцінено так, що їхній екологічний
статус не відповідає вимогам „доброго‖ і вони, відповідно, належать до
третього „задовільного‖ та четвертого „поганого‖ класів.
Підземні води. За даними досліджень встановлено, що жодне з 8
підземних водних тіл української частини басейну Тиси не знаходиться під
ризиком виснаження, оскільки всі водозабори Закарпаття працюють без
перевищення встановлених обсягів водовідбору у відповідності до
порахованих запасів. Тим не менше, існує ризик забруднення верхнього
незахищеного алювіального водного тіла (водоносного горизонту) сполуками
азоту, особливо в сільській місцевості, де відсутні системи водовідведення.
Програмою Асоціації передбачається поетапне будівництво 18 КОС
середньою потужністю 8-12 тис. еквівалентних жителів. У більшості
населених пунктів відсутня мережа каналізування або вона потребує
модернізації, тому цей факт потрібно врахувати при визначенні потреби у
коштах. Програмою розроблено ТЕО для 8-ми населених пунктів, що дає
можливість визначитись із необхідним фінансуванням.
Структура Програми
Основна мета Програми 4 «Забезпечення охорони довкілля, екологічно
збалансованого і раціонального природокористування та просторової
гармонії» – підвищення соціальних стандартів життя завдяки забезпечення
якості і безпеки довкілля. Впровадження цієї Програми у 2021 – 2023 роках
передбачається реалізувати через 16 проектних ідей на загальну суму
фінансування 4 005 097,256 тис. грн. за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів, а також залученого фінансування згідно з додатком 4.
Програма складається з п’яти напрямів, які включають в себе:
• збереження та відтворення біологічного і ландшафтного різноманіття,
природних комплексів, водних, земельних та лісових ресурсів, розширення
регіональної екологічної мережі;
• покращення якості навколишнього середовища на природних і
урбанізованих територіях регіону;
• розвиток і вдосконалення систем та засобів захисту територій від
природних лих і техногенних катастроф та глобальних змін клімату;
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• актуалізація, уточнення і впровадження чинної Стратегії поводження з
відходами у Закарпатській області, розробленої і схваленої на 15-річний
період;
• впровадження екологічної і природоохоронної складових в розробку і
оновлення містобудівної документації.
Часові рамки і засоби реалізації
Кожен з напрямів Програми 4 стосується окремого аспекту, який має
значення для сталого екологічного розвитку регіону. Програма
реалізовуватиметься упродовж 2021 – 2023 років.
Впровадження проектів цієї Програми можливе через:
залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
залучення коштів місцевого бюджету;
заходи програми соціально-економічного розвитку, галузевих
регіональних програм;
залучення фінансування програм міжнародної технічної допомоги;
залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів
(де це передбачено умовами проекту).
Очікувані результати
Успішна реалізація проектів Програми 4 «Забезпечення охорони
довкілля, екологічно збалансованого і раціонального природокористування
та просторової гармонії» сприятиме досягненню таких результатів:
- впровадженню завдань із збереження і раціонального використання
водних ресурсів;
- захисту територій і населених пунктів регіону від повеней, паводків і
підтоплень;
- створенню системи моніторингу невиснажливого і раціонального
використання ресурсів мінеральних і термальних вод області;
- підвищенню якості водопостачання і очистки стічних вод на всій
території області;
- вдосконаленню системи раннього оповіщення та підготовки мешканців
населених пунктів до дій в умовах потенційних природних лих і техногенних
катастроф;
- розвитку системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки на
території Закарпатської області.
Показники
- кількість реалізованих проєктів водопостачання та водовідведення;
- частка мешканців, забезпечених централізованим водопостачанням і
водовідведенням;
- кількість виданих ліцензій на використання ресурсів мінеральних і
термальних вод;
- частка відтворених лісів у лісовому фонді;
- частка реконструйованих чи новозбудованих каналізаційно-насосних
станцій та каналізаційно-очисних споруд від загальної потреби;
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- протяжність дамб та інших водозахисних конструкцій;
- протяжність розчищених ділянок русел річок;
- частка охоплення населення системою раннього оповіщення;
- оновлена Схема планування території Закарпатської області.
Припущення та ризики
Основним припущенням успішності реалізації Програми 4 є наявність
закладених фінансових ресурсів, а також інституційної і людської
спроможності суб’єктів реалізації окремих проектів. Для успішності
реалізації Програми важливими є ресурси, що виділяються у рамках
державних програм.
Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх
готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації Програми є
наступним важливим припущенням, що допомагає максимально використати
підприємницький потенціал мешканців області.
Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 4
«Забезпечення охорони довкілля, екологічно збалансованого і раціонального
природокористування та просторової гармонії» з іншими Програмами Плану
реалізації Стратегії – з Програмою 1 «Збереження та розвиток людського та
соціального капіталу», Програмою 2
«Прискорення досягнення
конкурентоспроможності та інноваційності регіональної економіки» та
Програмою 5 «Забезпечення сталого розвитку сільських та гірських
територій в умовах системних реформ».
Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми, включають:
- невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів у
бюджеті розвитку;
- відсутність фінансування з державного фонду регіонального розвитку;
- низька спроможність потенційних виконавців проектів Програми;
- низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів.
Рекомендації
 Для створення критичної маси зацікавлених сторін, що беруть участь
та підтримують реалізацію проектів, необхідною є участь підприємців,
інвесторів, місцевих, районних і обласних органів влади, наукових
інститутів, навчальних закладів, громадських організацій.
 Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема ЄС), має
важливе значення для отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги,
забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації
Програми.
 Досвід інших регіонів може прискорити реалізацію проектів і
сприяти отриманню максимальної віддачі. Є кілька типових проектів, які, як
правило, реалізуються в інших регіонах, і які мають позитивні результати.
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2.5.Програма 5. Забезпечення сталого розвитку сільських та гірських
територій в умовах системних реформ
Стан та проблеми
Сільські території, де проживає 63 відс. населення Закарпатської
області, володіють значним природним, демографічним, економічним та
історико-культурним потенціалом в разі його раціонального використання
здатні внести вагомий вклад у вирішення ключових проблем соціальноекономічного розвитку регіону.
Однак, значна частина сільських поселень сьогодні перебуває в
економічно нестабільному стані, наслідком чого стало посилення процесів
депопуляції населення, трудова міграція, згортання
діяльності
об’єктів
соціальної сфери, високим залишається рівень бідності сільського населення.
Значною проблемою для сільських територій є сировинна зорієнтованість
економіки, внаслідок чого абсолютна значна частина сільського населення
не бере участі в розподілі доходів від їх використання.
Область потребує розробки концепції стійкого розвитку сільських
територій, завдання якої передбачається у з’ясуванні та аналізі ключових
проблем їх розвитку, задіяння важелів соціально-економічного та
управлінського характеру, спрямованих на досягнення якісно нового рівня
розвитку села, здатний забезпечити комплексне вирішення економічних,
соціальних та екологічних завдань, ефективну реалізацію соціального,
природно-ресурсного
та
транскордонного
потенціалу
сільських
територіальних громад з метою підвищення стандартів якості життя
сільського населення. Передбачається, що дана Концепція сприятиме
досягненню поставленої мети через відхід від галузевого (секторального)
підходу, який культивується сьогодні, до територіального управління
розвитком сільських поселень. Це означає, що розвиток лісового та
сільського господарства як структуроутворюючих сфер господарювання
повинен стимулюватися з іншими елементами сільського укладу життя –
виробничою та соціальною інфраструктурою, медициною, освітою,
побутовим обслуговуванням населення, системою комунікації, розвитком
несільськогосподарських видів діяльності.
Зміщення вектору від секторального до просторового розвитку це
магістральний шлях переходу від моногалузевої структури сільської
економіки до багатофункціонального розвитку сільських територій,
забезпечення продуктивної зайнятості та розширення джерел доходів
сільського населення в умовах ринкової трансформації.
Інструментами багатофункціонального розвитку є диверсифікація і
модернізація сільської економіки, які пришвидшать структурні зміни у
сільському середовищі і відкриють простір для реалізації дедалі більших
функцій несільськогосподарського призначення, розширять сферу
прикладання інтелектуальної висококваліфікованої праці як головної умови
закріплення молоді на селі.
Гірські населені пункти Закарпатської області зосереджено в 10
адміністративних районах і частині двох об’єднаних територіальних громад
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(Вільховецькій та Полянській). В цілому гірські території охоплюють 45
відс. площі регіону, на них розташовані 214 населених пунктів (близько 35
відс. від загальної їх кількості по області), у тому числі 49 високогірні
(знаходяться на висоті 600 метрів і вище над рівнем моря), та на яких
проживає 24 відс. населення регіону.
На сьогодні в гірському селі склався специфічний уклад
господарювання з властивими для нього соціокультурними та ментальними
характеристиками населення, відповідними трудовими відносинами,
результатом яких є висока трудова мобільність економічно активного
населення. Це призводить до загрози відсталості гірських сіл через
посилення тенденцій старіння населення та відтоку професійних кадрів. Ця
тенденція повинна бути зупинена, а разом з тим має прийти усвідомлення і
розуміння важливості гірського села для економічного розвитку області.
Закарпаття є одним із регіонів України, в якому переважає сільське
населення (постійне) – 63 відс. проти 31 відс. по Україні. Сільське господарство
займає важливе місце в економіці області, у ньому створюється 17 відс. валової
доданої вартості.
Можна стверджувати, що особисте селянське господарство у віддаленій
перспективі ще тривалий час зберігатиме важливі позиції в економіці регіону.
Необхідність його підтримки повинна розглядатися як елемент продовольчої
безпеки регіону.
Сьогоднішня модель державного регулювання гірських територій в
основному спрямована на вдосконалення міжбюджетних відносин шляхом
надання дотацій та субсидій, які є з одного боку засобом фінансування
поточних витрат, а з іншого – спробою вирівнювання значних диспропорцій
в доходах населення. Однак, вони не змінюють пропорцій економічного
розвитку. По суті, гірському селу відводиться роль сировинного придатку.
Його прирікають на деградацію. Ситуація ускладнюється ще й тим, що
експорт сировини, який був рушійною силою економічного росту, практично
себе вичерпав. Усвідомлення цього факту висуває завдання щодо широкого
залучення в господарський оборот природно-ресурсного потенціалу гірських
територій. Мова йде про використання енергії гірських річок, продуктів
лісокористування, мисливства, мінеральної води. Їх задіяння і, особливо,
переробка на місці дасть поштовх до диверсифікації сільської економіки і
технологічного оновлення. Важливо зрозуміти, що значно дешевше створити
умови для економічного росту в гірських селах, ніж постійно їх
підтримувати.
В гірських селах зосереджені основні рекреаційні ресурси, більшість з
яких – це сільські садиби зеленого туризму. Без економічно розвинутого
села, його виробничої та соціальної інфраструктури їх функціонування
набуває спотвореної форми. Звідси – необхідність конкретно поєднання
економічних і екологічних інтересів територіальної громади, бізнесу і
держави в розвитку гірських сіл, з пріоритетністю екологізації
господарського життя.
Для комплексного розв’язання першочергових наявних проблем в
економічній сфері та зростання якості життя населення гірських територій
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Урядом затверджено Державну програму розвитку регіону українських
Карпат на 2020 – 2022 роки. Програма визначає основні напрями
стимулювання економічної активності, зокрема шляхом розвитку
інфраструктури та наближення рівня надання публічних послуг до
європейських стандартів, підвищення рівня безпеки та зменшення
негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Структура Програми
Програма 5 «Забезпечення сталого розвитку сільських та гірських
територій в умовах системних реформ» – це системний комплекс проектів,
скерованих на виконання завдань стратегічної цілі 5 Стратегії 2027.
Досягнення цієї цілі у 2021 – 2023 роках передбачається реалізувати через два
відповідні напрями та 15 проектних ідей на загальну суму фінансування
1 806 455,417 тис. грн. за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а
також залученого фінансування згідно з додатком 5.
Напрями Програми 5 включають в себе:
- вирівнювання диспропорцій розвитку гірських, передгірних і низинних
територій;
- підтримка економічної активності на сільських територіях;
Часові рамки і засоби реалізації
Програма реалізовуватиметься упродовж 2021 – 2023 років із
залученням фінансових ресурсів:
- державного фонду регіонального розвитку;
- Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020 –
2022 роки;
- місцевого бюджету;
- галузевих регіональних програм;
- програм міжнародної технічної допомоги;
- інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де це
передбачено умовами проекту).
Очікувані результати
Успішна реалізація проектів Програми 5 «Забезпечення сталого
розвитку сільських та гірських територій в умовах системних реформ»
сприятиме досягненню таких результатів:
- розвитку інфраструктури гірських населених пунктів;
- покращенню доступності гірських і передгірських поселень;
- розбудові систем зв’язку і телекомунікацій;
- створенню економічних точок зростання в територіальних громадах;
- підтримці суб’єктів підприємництва, які функціонують в гірських та
передгірських населених пунктах;
- підтримці традиційних і найбільш перспективних для гірських
територій видів діяльності лісового та сільського господарства;
- підтримці діяльності інституцій економічного і соціального розвитку
на гірських територіях.
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Показники
 кількість реалізованих проєктів на території гірських населених
пунктів за рахунок бюджетних коштів;
 обсяг залучених інвестицій у розвиток гірських територій;
 діюча диспетчерська служба екстренного реагування швидкої медичної
допомоги;
 частка покриття широкосмугового доступу до мережі інтернет на
гірських територіях;
 кількість діючих ретранслюючих станцій;
 кількість діючих центрів безпеки;
 діючий центр ремісництва;
 кількість створених центрів підприємництва в громадах;
 протяжність збудованих (реконструйованих) доріг;
 частка покриття широкосмугового доступу до мережі інтернет на
гірських територіях;
 кількість створених сироварень на території області;
 кількість створених кооперативів;
 кількість створених центрів розвитку бізнесу;
Припущення та ризики
Основним припущенням успішності реалізації Програми 5 є наявність
закладених фінансових ресурсів, а також інституційної і людської
спроможності суб’єктів реалізації окремих проектів. Для успішності
реалізації Програми важливими є ресурси, що виділяються у рамках
Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022
роки .
Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 5
«Забезпечення сталого розвитку сільських та гірських територій в умовах
системних реформ» з іншими Програмами Плану реалізації Стратегії – з
Програмою 1 «Збереження та розвиток людського та соціального капіталу»,
Програмою 2 «Прискорення досягнення конкурентоспроможності та
інноваційності регіональної економіки» та
Програмою 4 «Забезпечення
охорони
довкілля,
екологічно
збалансованого
і
раціонального
природокористування та просторової гармонії».
Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми, включають:
- невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів
у бюджеті розвитку;
- відсутність фінансування з державного фонду регіонального розвитку,
Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022
роки
- низька спроможність потенційних виконавців проектів Програми;
- низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів.
Рекомендації
 участь підприємців, інвесторів, місцевих, районних і обласних
органів влади, наукових інститутів, навчальних закладів, громадських
організацій.

27



залучення міжнародної технічної допомоги

3. Основні суб’єкти реалізації Плану заходів 2021 – 2023 років
Матриця основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану заходів з
реалізації Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на 2021 –
2023 роки представлено у таблиці.
Участь у
впровадженні

Участь у
фінансуванні

Участь у
моніторингу і оцінці

Обласна, районні
адміністрації,
виконавчі комітети
об’єднаних
територіальних
громад,
органи місцевого
самоврядування

В якості партнерів
здійснення проектів
або бенефіціарів їх
результатів

Спільне
фінансування
реалізації проектів

Безпосередньо для
проектів зі
спільним
фінансуванням

Державні
міністерства,
відомства, установи

В якості партнерів
здійснення проектів
для відповідних
галузей

Безпосередньо для
проектів зі
спільним
фінансуванням

Проекти та
програми
міжнародної
технічної
допомоги

Надання
(міжнародної)
технічної допомоги
(за потребою)

Спільне
фінансування
проектів, в яких
вони конкретно
зацікавлені
Спільне
фінансування
більшості проектів

Приватні інвестори
і
підприємства

Учасники в
проектах з
приватним
компонентом в
якості бенефіціарів
або партнерів
реалізації проектів

Фінансовий внесок
в
реалізацію проектів
з приватним
компонентом

Безпосередньо для
проектів зі
спільним
фінансуванням

Суб’єкти

Обласні, районні і
місцеві зацікавлені
сторони, громадські
організації, агенції
регіонального
розвитку
Університети,
інститути, освітні
заклади

В якості партнерів
або бенефіціарів
проектів, в яких
вони безпосередньо
зацікавлені

Спільне
фінансування
здійснення
проектів,
від яких вони
мають
безпосередню
вигоду

Забезпечення
практичних знань
(ноу-хау), технічної
допомоги

Спільне
фінансування
проектів, в яких
вони зацікавлені

Безпосередньо для
проектів зі
спільним
фінансуванням

Надання інформації
для моніторингу й
наступної
діяльності
Фахові знання, дані
і
статистичні звіти
для моніторингу у
відповідних сферах
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4. Моніторинг та оцінка результативності Плану заходів із реалізації
у 2021 – 2023 роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської
області на період 2021 – 2027 років
Проведення моніторингу та оцінки результативності Плану заходів
здійснюється обласною державною адміністрацією на основі звітів
відповідальних за виконання проектів регіонального розвитку, визначених
планом заходів (далі – відповідальні за виконання).
Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
регіональної стратегії та плану заходів включає підготовку:
щокварталу – звіту про результати реалізації проектів регіонального
розвитку, визначених планом заходів, за відповідний період (далі –
оперативний звіт) за формою згідно з додатком 6;
щороку – підсумкового звіту про результати проведення моніторингу
виконання плану заходів за відповідний період (далі – підсумковий звіт) за
формою згідно з додатком 7 та звіту з оцінки результативності реалізації
регіональної стратегії та плану заходів з її реалізації (далі – звіт з оцінки
результативності).
Моніторинг реалізації пріоритетів розвитку регіону, досягнення
стратегічних цілей та виконання завдань регіональної стратегії, зокрема тих,
що визначені на засадах смарт-спеціалізації, проводиться за участю
представників суб’єктів регіонального розвитку. Структура стратегічних,
оперативних цілей і завдань та індикаторів їх виконання в рамках
Стратегії 2027 наведена в Додатку 8.
Відповідальні за виконання щокварталу до 20 числа першого місяця, що
настає за звітним періодом, подають обласній державній адміністрації
оперативні звіти.
Обласна державна проводить аналіз стану виконання плану заходів (з
порівняльною оцінкою ступеня відхилення фактичних значень індикаторів
результативності від їх прогнозованих значень) та до 20 числа другого
місяця, що настає за звітним періодом, готує і оприлюднює на своєму
офіційному веб-сайті узагальнений звіт про виконання плану заходів за
відповідний період.
Підсумковий звіт складається на основі даних оперативних звітів та
порівняння фактичних
значень індикаторів (показників) оцінки
результативності виконання планів заходів з їх прогнозованим значенням.
Звіт з оцінки результативності складається на основі даних звіту про
результати моніторингу і передбачає оцінку досягнення цілей регіональних
стратегій розвитку, зокрема тих, що визначені на засадах смарт-спеціалізації,
шляхом порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки
результативності виконання плану заходів з їх прогнозованим значенням у
відповідному періоді.
Звіт з оцінки результативності має включати:
опис проектів регіонального розвитку, які включені до програм, з
оцінкою їх впливу на соціально-економічний розвиток регіону;
аналітичний звіт щодо:
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стану фінансування проектів регіонального розвитку з описом
запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному
періоді;
результатів реалізації проектів регіонального розвитку та порівняння
фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності
реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному
періоді;
проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив
на виконання плану заходів (з поясненням причини виникнення проблемних
питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення);
висновки та пропозиції щодо:
впливу реалізації проектів регіонального розвитку на динаміку основних
показників соціально-економічного розвитку та гендерного компоненту
області;
доцільності продовження виконання проектів регіонального розвитку;
включення додаткових проектів регіонального розвитку;
уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації
плану заходів, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків
виконання.
Обласна державна адміністрація подає в установленому порядку до 25
числа другого місяця року, що настає за звітним, підсумкові звіти та звіти з
оцінки результативності на затвердження Закарпатській обласній раді;
оприлюднює затверджені обласною радою підсумкові звіти та звіти з оцінки
результативності на своїх офіційних веб-сайтах; подає копії затверджених
обласною радою підсумкових звітів та звітів з оцінки результативності
Міністерству розвитку громад та територій України.
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Каталог проектів
Каталог проектів містить перелік назв та зміст основних проектів,
впровадження яких має важливе значення для успішного виконання цього
Плану заходів із реалізації у 2021 – 2023 роках Регіональної стратегії
розвитку Закарпатської області на період 2021 – 2027 років. Каталог
складається з проектів, відібраних експертами робочої групи та
консультантами.
Програма 1. Збереження та розвиток людського та соціального капіталу
1.1. Забезпечення рівного доступу та підвищення якості дошкільної, загальної
середньої освіти та конкурентоспроможності професійно-технічної освіти

1

2

3

4
5

6

Створення умов для належного функціонування Нової української школи шляхом
організації такого освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку
творчої особистості дитини
Назва проекту
Створення умов для належного функціонування Нової
регіонального розвитку
української школи шляхом організації такого освітнього
(далі - проект)
середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої
особистості дитини
Номер і назва завдання
1.1.1. Підвищення якості та безпеки освітніх послуг
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту
Створення нового освітнього середовища шляхом
облаштування меблями, обладнанням і дидактичними
матеріалами,
необхідними
для
впровадження
компетентнісного навчання.
Створення сприятливих умов для підвищення якості
освіти через модернізацію матеріально-технічної бази і
умов навчання в закладі освіти в тому числі у сільській
місцевості.
Територія, на яку проект
Закарпатська область
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Понад 166 тис. учнів закладів загальної середньої освіти
кінцеві бенефіціари
області, вчителі, батьки дітей, громади.
проекту
Опис проблеми, на
Існує потреба у збільшенні обсягів надання фінансової
вирішення якої
підтримки органам місцевого самоврядування для
спрямований проект
впровадження реформ, придбання шкільних автобусів,
підключення закладів освіти до швидкісного Інтернету.
Через застарілі та зношені вікна та двері, системи
опалення, горищні перекриття, підлоги та стіни, що
призводять до значних тепловтрат існує потреба у
покращенні температурного режиму в школах задля
економії бюджетних коштів на опалення та збереження
будівель шкіл від руйнувань.
Навчальні приміщення не відповідають діючим нормам,
що призводить до захворюваності учнів. Значна кількість
шкіл функціонують в режимі двох змін, що призводить до
погіршення якості отримання освіти та підвищення
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небезпеки життю та здоров’ю.
Відсутність достатньої кількості навчальних класів у
населених пунктах гірських територій Закарпатської
області.
7 Очікувані результати від
Оптимізація мережі та модернізація матеріально-технічної
реалізації проекту
бази і умов навчання у закладах загальної середньої освіти.
Реалізація освітньої реформи, зокрема у частині створення
опорних закладів. Реконструкція, поточний, капітальний
ремонти та продовження будівельних робіт в існуючих
закладах освіти.
економічна та/або
Очікується зменшення на 20% витрат коштів на опалення
бюджетна ефективність
приміщень шкіл, економія газу та твердого палива реалізації проекту
вугілля за опалювальний сезон.
Створення нових робочих місць,
соціальний вплив
Організації такого освітнього середовища, що сприятиме
вільному розвитку творчої особистості дитини. Створення
належних умов для здобуття якісної освіти, особистісного
розвитку кожного учня згідно з його індивідуальними
задатками, здібностями, потребами.
екологічний вплив
Проєкт не передбачає негативного впливу на екологію
8 Основні заходи проекту
Створення нового освітнього
середовища шляхом
облаштування
закладів загальної середньої освіти
меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами,
необхідними
для
впровадження
компетентнісного
навчання
9 Період реалізації проекту (з
2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
273445,953
246149,748 220712,343
740308,045
місцевий бюджет (
37577,282
32580,349 28079,569
98237,199
обласний бюджет)
інші джерела
500,000
500,000
500,000
1500,000
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проекту: 840 045,244 тис. грн.
проекту (за потреби)
Відповідальний виконавець: департамент освіти і науки
облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
заклади загальної середньої освіти

1
2

3

Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти та покращення умов навчання
дітей (через будівництво, реконструкцію, модернізацію закладів освіти)
Назва проекту
Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти та
регіонального розвитку
покращення умов навчання дітей (через будівництво,
(далі - проект)
реконструкцію, модернізацію закладів)
Номер і назва завдання
1.1.1. Підвищення якості та безпеки освітніх послуг
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту
Створення нового освітнього середовища шляхом
облаштування меблями, обладнанням і дидактичними
матеріалами,
необхідними
для
впровадження
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4
5

6

7

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

8

екологічний вплив
Основні заходи проекту

компетентнісного навчання.
Створення сприятливих умов для підвищення якості
освіти через модернізацію матеріально-технічної бази і
умов навчання в закладі освіти в тому числі у сільській
місцевості.
Закарпатська область
Понад 166 тис. учнів закладів загальної середньої освіти
області
Через застарілі та зношені вікна та двері, системи
опалення, горищні перекриття, підлоги та стіни, що
призводять до значних тепловтрат існує потреба
упокращенні температурного режиму в школах задля
економії бюджетних коштів на опалення та збереження
будівель шкіл від руйнувань.
Навчальні приміщення не відповідають діючим нормам,
що призводить до захворюваності учнів. Значна кількість
шкіл функціонують в режимі двох змін, що призводить до
погіршення якості отримання освіти та підвищення
небезпеки життю та здоров’ю.
Відсутність достатньої кількості навчальних класів у
населених пунктах гірських територій Закарпатської
області.
Оптимізація мережі та модернізація матеріально-технічної
бази і умов навчання у закладах загальної середньої освіти.
Реалізація освітньої реформи, зокрема у частині створення
опорних закладів. Реконструкція, поточний, капітальний
ремонти та продовження будівельних робіт в існуючих
закладах освіти.
Очікується зменшення на 20% витрат коштів на опалення
приміщень шкіл, економія газу та твердого палива вугілля за опалювальний сезон.
Створення нових робочих місць,
Організації такого освітнього середовища, що сприятиме
вільному розвитку творчої особистості дитини. Створення
належних умов для здобуття якісної освіти, особистісного
розвитку кожного учня згідно з його індивідуальними
задатками, здібностями, потребами.
Проєкт не містить негативного впливу на довкілля
Створення нового освітнього середовища через:
облаштування
закладів загальної середньої освіти
меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами,
необхідними
для
впровадження
компетентнісного
навчання;
Ремонтні та будівельні роботи у закладах освіти на
території Ужгородського, Рахівського, Хустського,
Іршавського, Мукачівського, Іршавського, Тячівського,
Берегівського та інших районів області, в тому числі
будівництво шкіл в селах Кам’яниця, Червоне, Кваси,
Онок, Рокосово, Нересниця, Луги, Сокирниця, Забрідь, смт
Кольчино та інших населених пунктах.
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Проєктом також передбачено роботи з реконструкції
будівель під заклади освіти або їх частини , зокрема такі
роботи заплановані в с . Великі Ком̓яти, м.Рахів, м.Іршава,
с.Добрянське,
с.Жнятино,
м.Чоп,
м.Виноградів,
м.Перечин, В.Лази та інших населених пунктах.
Крім того, в проекті також є завдання із осучаснення
закладів середньої освіти, зокрема створення освітньокультурних просторів з метою покращення умов навчання
та підвищення якості загальної середньої освіти в
об’єднаних територіальних громадах
З метою створення належних умов надання остніх послуг
передбачено капітальний ремонт закладів освіти
Берегівського району та ін.
9 Період реалізації проекту (з
2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
311039,253
283743,048 248625,643
843407,945
місцевий бюджет
42691,282
37694,789 30773,569
111159,639
(обласний бюджет)
інші джерела
500,000
500,000
500,000
1500,000
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проекту: 956 067,584 тис. грн.
проекту (за потреби)
Відповідальний виконавець: департамент освіти і науки,
органи місцевого самоврядування, заклади загальної середньої
освіти
Розширення мережі закладів дошкільної освіти на території Закарпатської області
1 Назва проекту регіонального Розширення мережі закладів дошкільної освіти на
розвитку
території Закарпатської області
2 Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту

4 Територія на яку проект
матиме вплив:
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

1.1.2 Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною
освітою
Створення умов для повноцінного і всебічного розвитку
дітей дошкільного віку, зменшення диспропорцій у
вихованні та навчання дітей на рівні первинної ланки
загальноосвітньої державної системи освіти у гірських
населених пунктах.
Будівництво та реконструкція дитячих садочків на
території області дасть змогу збільшити охоплюваність
дітей дошкільного віку дошкільними формами навчання
та виховання, в тому числі забезпечить потребу дошкільної
освітньої підготовки дітей 5 річного віку.
Закарпатська область
-Діти дошкільного віку;
-батьки, діти яких будуть навчатися та виховуватись у
закладах дошкільної освіти (ЗДО);
-колектив працівників ЗДО.
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8

9
10
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Опис проблеми, на вирішення Основною проблемою на розв’язання якої спрямований
якої спрямований проект
проект - належні умови для виховання та навчання дітей
дошкільного віку. Будівництва нових та реконструкції
існуючих садків на дасть можливість виховання та
навчання дітей дошкільного віку. Будівництво дитячих
садочків дасть змогу збільшити охоплюваність дітей
дошкільного віку дошкільними формами навчання та
виховання, в тому числі на 100% забезпечить потребу
дошкільної освітньої підготовки дітей 5 річного віку у
названих населених пунктах.
Очікувані результати від
реалізації проекту
- економічна та/або
Реалізація проекту забезпечить якість та доступність
бюджетна ефективність дошкільної освіти на території
області, створить умови
реалізації проекту
для повноцінного розвитку дитини, зменшить диспропорції
у розвитку стосовно виховання та навчання дітей на рівні
первинної ланки загальноосвітньої державної системи
освіти.
- соціальний вплив
Будівництво та реконструкція дитячих садків дасть
можливість охопити понад 1075 дітей дошкільного віку
дошкільними формами виховання та навчання
- економічний вплив
Проект має соціальну спрямованість
Основні заходи проекту
Будівництво дитячих садків:
на 100 місць / на 4 групи в с. Калини Тячівського району;
на 100 місць в с. Нижня Апша, Тячівського району;
на 40 місць в с. Чумалево;
на 40 місць в с. Глибокий Потік;
на 60 місць в с. Тарасівка;
на 60 місць в с.В.Уголька;
добудова ЗДО в с. Колодне та капремонт Широколузького
ЗДО (ясла-садок по ву.Шевченка 165)
на 250 місць по вул. Загорська, 51, м. Ужгород;
Будівництво ЗДО в с. Заріччя;
ЗДО в с. Оноківці, Ужгородського району
Реконструкція:
ЗДО №30 по вул. Шевченка в м. Ужгород;
ЗДО по вул. Шевченка, 112 в с. Обава, Мукачівського
району;
ЗДО на 95 місць в с. В.Лучки, Мукачівського району;
будівель під ЗДО у Воловецькому районі;
Капітальний ремонт ЗДО № 2 с. Довге
Період реалізації проекту;
2021-2023 роки
Орієнтовна вартість проекту,
2021
2022
2023
Разом
тис. грн.
державний бюджет
26076,571
21076,571
20076,571
67229,712
місцевий бюджет
2808,508
2308,508
2208,509
7325,524
інші джерела
0,000
2000,000
2000,000
4000,000
Інша інформація щодо
Загальна вартість проєкту: 78 555,238 тис. грн.
проекту за потреби:
Відповідальні виконавці: департамент освіти і науки
облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,
заклади дошкільної освіти
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Забезпечення якості та конкурентоспроможності професійної (професійнотехнічної) освіти
Назва проекту
Забезпечення якості та конкурентоспроможності професійної
1 регіонального розвитку
(професійно-технічної) освіти
(далі – проєкт)
2 Номер і назва завдання
1.1.3. Модернізація освітнього середовища закладів
регіональної стратегії
професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до
розвитку, якому відповідає потреб регіонального ринку праці
проєкт
3 Мета та завдання проєкту Підготовка висококласних фахівців у відповідності до вимог
ринку праці та часу за допомогою дуальної освіти шляхом
поєднання теоретичної підготовки та здобуття паралельно
практичних навичок – у відповідності до реальних потреб
ключових роботодавців.
Сприяння самозайнятості населення, розвиток інноваційного
підприємництва та економіки знань.
4 Територія, на яку проєкт
Закарпатська область
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та Понад 6 тисяч осіб (випускники закладів загальної середньої
кінцеві бенефіціари
освіти, молодь, доросле населення області)
проєкту
6 Опис проблеми, на
Застаріла матеріально-технічна база закладів професійної
вирішення якої
(професійно-технічної) освіти
спрямований проєкт
7 Очікувані результати від
Створення навчально-практичних центрів за галузевим
реалізації проєкту
спрямуванням на базі закладів професійної (професійнотехнічної) освіти.
Удосконалення підготовки робітничих з урахуванням вимог
сучасного виробництва для забезпечення збалансованості
місцевого ринку праці в умовах реформування економіки та
децентралізації органів влади
економічна та/або
Підвищення економічної спроможності області, підвищення
бюджетна ефективність
інвестиційної привабливості.
реалізації проєкту
Сприяння збільшенню ефективності підприємницької
діяльності та виробництва шляхом надання послуг бізнесконсалтингу та надання допомоги у започаткуванні бізнесу
малих підприємств. Забезпечення регіону трудовими
ресурсами призведе до збільшення податків, які надходять до
місцевого та державного бюджету
соціальний вплив
Сприяння зайнятості населення
екологічний вплив
Проєкт не передбачає негативного впливу на довкілля
8 Основні заходи проєкту
Придбання сучасного обладнання, інструментів, техніки,
проведення ремонтних робіт приміщень закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
9 Період реалізації проєкту
2021 – 2023 роки
(з (рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проєкту,
тис. рн.:
державний бюджет
23000,000
12000,0
13000,0
48000,0
місцевий бюджет
1091,0
1157,910
1347,800
3596,710
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інші джерела
11 Інша інформація щодо
проєкту (за потреби)

0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проєкту: 51 596,710 тис. грн.
Відповідальний виконавець: департамент освіти і науки,
органи місцевого самоврядування, заклади загальної
середньої освіти

Надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами
1

2

3

4
5

6

7

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі − проект)
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому
відповідає проект
Мета та завдання
проекту
Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

екологічний вплив

Надання якісних освітніх послуг дітям з особливими
освітніми потребами
1.1.4. Створення сучасного інклюзивного освітнього
середовища

Покращити навчальне середовище, забезпечити потреби всіх
учнів з особливими освітніми потребами з повагою до їхніх
здібностей та можливостей
Закарпатська область
Особи від 2 до 18 років, які потребують додаткової навчальної
та соціальної підтримки з метою покращення розвитку,
навчання та соціалізації, тобто включення в громади своїх
однолітків та інших дітей
Створення рівних умов доступу до освіти для всіх категорій
дітей та охоплення інклюзивним навчанням всіх осіб з
особливими освітніми потребами, які того потребують
• Створення ІРЦ (за потреби)
• Розширення мережі інклюзивних та спеціальних класів
(груп) у закладах освіти.
• Архітектурне перепланування закладів освіти під потреби
дітей з особливими освітніми потребами
• Забезпечення закладів освіти додатковими працівниками
(корекційним педагогами, психологами) для надання
корекційно-розвиткових послуг
Забезпечення права на здобуття освіти дітей з особливим
освітнім потребами у закладах освіти, зокрема й безоплатно в
державних та комунальних.
Формування соціальних компетенцій для налагодження
дружніх стосунків з ровесниками у закладі освіти та поза його
межами
Проєкт не передбачає негативного впливу на довкілля

8

Основні заходи проекту

• Створення
предметно-просторового
спеціального
середовища у закладах освіти, де організоване інклюзивне
навчання
• Партнерство з громадами

9

Період реалізації
проекту (з (рік) до (рік))

2021 – 2023 роки
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10

11

Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис. грн:

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

державний бюджет

19300,0

20400,0

20400,0

60100,0

місцевий бюджет

900,0

900,0

950,0

2750,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Загальна вартість проекту – 62 850,0 тис. грн. Відповідальні
виконавці – департамент освіти і науки облдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування, заклади загальної
середньої освіти

1.2. Забезпечення культурно-мистецького розвитку і збільшення доступу до послуг у
сфері культури для мешканців сільських та гірських територій

1

2

3

4
5

6

7

Модернізація закладів сфери культури області
Назва проекту
Модернізація закладів сфери культури області
регіонального розвитку
(далі - проект)
Номер і назва завдання
1.2.1. Оптимізація мережі та модернізація закладів сфери
регіональної стратегії
культури
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту Підвищення рівень культури та обізнаності сільських жителів,
шляхом створення багатофункціонального культурного
простору через модернізацію закладів культури.
Залучення більшої кількості активної молоді, школярів різного
віку та людей похилого віку до участі у культурно-масових
заходах.
Приведення
у відповідність до вимог законодавства
матеріально-технічної бази установ культури області.
Територія, на яку проект
Закарпатська область
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Жителі області та всі гості, споживачі культурних та
кінцеві бенефіціари
інформаційних послуг
проекту
Опис проблеми, на
В області установи культури мають вкрай слабку матеріальновирішення якої
технічну базу, що є перешкодою для надання якісних
спрямований проект
культурних та інформаційних послуг.
Очікувані результати від
Відремонтовані сучасні установи культури області, зокрема
реалізації проекту
113 клубних установ та 61 бібліотека області потребують
капітального ремонту, 12 перебувають в аварійному стані.
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
створення комфортних умов для надання культурних та
інформаційних послуг населенню області.
Залучення більшої кількості активних мешканців до участі у
культурно-масових заходах
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8

екологічний вплив
Основні заходи проекту

Проєкт не містить негативного впливу на довкілля
1. Виготовлення проектних документацій щодо установ, які
потребують капітального ремонту та знаходяться в аварійному
стані.
2. Створення багатофункціонального культурного простору у
Вільховецькій громаді;
3. Реконструкція амфітеатру в парку Перені в м. Виноградів;
4. Реконструкція незавершеного будівництва адмінбудинку
під Ясінянську школу мистецтв;
5. збереження пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення парку «Арборетуму».
6. Будівництво, реконструкція та капітальні ремонти, технічне
переоснащення закладів культури Баранинської ОТГ
2021 – 2023 роки

Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту,
тис. грн:
державний бюджет
14240,515
4500,000 4500,000
32240,515
місцевий бюджет
9087,129
2500,000 2500,000
14087,129
інші джерела
0,0
0,0
0,0
0,0
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проєкту: 37 327,644 тис. грн.
проекту (за потреби)
Відповідальний виконавець: департамент культури спільно з
органами місцевого самоврядування
9

1

2

3

4
5

6

СМАРТ Музей – сучасні форми представлення культурної спадщини
Назва проекту
СМАРТ Музей – сучасні форми представлення культурної
регіонального розвитку
спадщини
(далі - проект)
Номер і назва завдання
1.2.2. Створення культурних продуктів у сфері креативних
регіональної стратегії
індустрій
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту Загальна мета проєкту полягає у підвищенні кількості
відвідувачів об’єктів історії та культури як ключових
туристичних атракцій у прикордонних регіонах Угорщини,
Словаччини та України, що пов’язані спільною історією та
культурою, й які містять в собі величезний потенціал для
розвитку туризму.
Територія, на яку проект
Закарпатська область, прикордонні сусідні території ЄС
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Місцеві мешканці міста (90 000) та жителі Закарпатської
кінцеві бенефіціари
області
проекту
Туристи і відвідувачі замку Паланок (до 350 тис. на рік)
Мукачівський історичний музей (в частині придбаного
обладнання та створених туристичних продуктів)
Організації, підприємці та інші оператори ринку надання
туристичних послуг
Опис проблеми, на
Цільовим історичним об’єктам бракує інструментів та
вирішення якої
атракцій для збільшення туристичних потоків - тобто бракує
спрямований проект
експозицій, які б представляли культурно-історичну
спадщину у цікавий спосіб із застосуванням smart-технологій,
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7

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

соціальний вплив

8

екологічний вплив
Основні заходи проекту

якими сьогодні не можна нехтувати.
Аварійний стан національної історичної пам’ятки замку
Паланок – ключовий історичний та туристичний об’єкт
Закарпаття: частина бастіонів, приміщення та проходи під
бастіонами, приміщення перекриття бастіону у Нижньому
дворі (завалене внутрішнє перекриття) потребують
капітального ремонту. Основна проблема викликана впливом
атмосферних опадів на основні фортифікаційні споруди –
бастіони, приміщення під і над ними, що може спричинити їх
руйнування.
Реалізація проєкту передбачає виконання реставраційних
робіт його частини (будівель Нижнього двору) в аварійному
стані, щоб запобігти руйнації національної історичної
пам’ятки, а також підвищити її привабливість для туристів.
Додана вартість: збережена пам’ятка для наступних поколінь,
музей зможе використовувати відреставровані приміщення
(які наразі не використовуються) для створення нових
експозицій та відкрити приховану частину пам’ятки для
відвідувачів.– створені смарт експозицій та в проваджені
рішення у музеях – 6;
- вироблено історичний анімаційний фільм – 10 серій по 4 хв.;
- онлайн база даних з доступом до оцифрованих експонатів –
1 база 220 експонатів;
- навчені музейні фахівці – 20 осіб з 3-х країн партнерів;
- тренінгова програма для персоналу історичних об’єктів – 1
для представників з 3-х країн партнерів;
- конференція по технологіям смарт та маркетингу – 1;
- проведений медіа промо-тур – 2;
- Люди, поінформовані про цільові об’єкти – 2.5 млн. у
Карпатському регіоні;
- Організації, залучені до ТКС для спільної промоції – 6
музеїв (Угорщина 2, Словаччина 3, Україна 1)
У відреставрованих приміщеннях планується відкрити
додаткові експозиції, що в підсумку підвищить атрактивність
Мукачівського історичного музею та збільшить доходи як
результат зростання відвідуваності (заплановано зростання на
10%)
Позитивний: нові робочі місця, підвищення позитивного
іміджу міста і області, підвищення обізнаності цільових груп
про історію краю
В ході реналізації проєкту екологічний вплив буде незначним
Виконання тендерних процедур
Закупівля обладнання
Створення цифрових експозицій
Тренінг для працівників музеїв та міжнародна конференція
Програмування і розробка програмного забезпечення
Дизайну і оформлення інтер’єрів
Виробництво анімаційних фільмів
Дизайн і виробництво сувенірної і рекламної продукції
Заходи промоції (медіа – промо тури).
Конкретні заходи на виконання завдань:
1. Запобігти руйнації об’єкту історичної спадщини, а саме
національної історичної пам’ятки XIV – XVII століть –
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Замок Паланок у м. Мукачево (Україна).
2. Підвищити туристичну привабливість об’єктів історії
та культури в Словаччині, Україні та Угорщині.
3. Просувати цільові історичні об’єкти через застосування
ефективних інструментів маркетингу та транскордонної
співпраці.
4. Запобігти руйнації об’єкту історичної спадщини, а саме
національної історичної пам’ятки XIV – XVII століть –
Замок Паланок у м. Мукачево (Україна).
5. Підвищити туристичну привабливість об’єктів історії
та культури в Словаччині, Україні та Угорщині.
6. Просувати цільові історичні об’єкти через застосування
ефективних інструментів маркетингу та транскордонної
співпраці.
2019 – 2021 роки

Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту,
тис. грн:
державний бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
місцевий бюджет
500,000
600,000
730,000
1830,000
i
інші джерела
840,000
4097,000
2470,000
7407,000
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проєкту: 9 237,000 тис. грн. Відповідальні
проекту (за потреби)
виконавці: Мукачівська міська рада, Мукачівський замок
9

Смарт-рішення для історичних пам'яток
1

2

3

4

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив

Смарт-рішення для історичних пам'яток

1.2.2. Створення культурних продуктів у сфері креативних
індустрій

Розширити можливості для позиціонування Закарпаття як
найбільш привабливого для туристів регіону, привернути
увагу до історичних та архітектурних пам'яток на території
області як місцевої громадськості, так і з інших регіонів
України та з-за кордону, надаючи нові послуги,
використовуючи сучасні смарт-рішення.
Завдання:
Збереження історичної спадщини шляхом надання та
розповсюдження інформації про пам’ятки історикокультурної спадщини.
Збереження культурної спадщини шляхом оцифрування
існуючих матеріалів та документів та подальшим створенням
3D-моделей та 3D-турів.
Підвищення обізнаності відвідувача про об’єкти культурної
та історичної спадщини за допомогою інноваційних
технологій
Закарпатська область, прикордонні території сусідніх країн
ЄС
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5

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

6

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

7

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

8

екологічний вплив
Основні заходи проекту

Цільові групи: організації, установи та оператори ринку
надання туристичних послуг, туристи і відвідувачі об’єктів
культурної та історичної спадщини Закарпатської області.
Кінцеві бенефіціари: населення Закарпатської області
Багатьом об’єктам історичної та культурної спадщини бракує
сучасних та привабливих засобів для промоції. Це приводить
до низької обізнаності про такі об’єкти як туристів, так і
місцевого населення (особливо дітей та молоді), та
недостатньої їх відвідуваності
10 аудіо-путівників для пам’яток історії (культури).
Віртуальні тури, розміщені на інформаційних табло для
недоступних об’єктів.
Комплексний пілотний проект по Ужгородському замку:
3D-моделі та 3D-туру,
додаток розширеної реальності для дітей
путівник віртуальної реальності.
Збільшення доходів в результаті зростання їх відвідуваності,
підвищення інвестиційної привабливості міст і сіл
Закарпатської області у сфері надання туристичних послуг.
Нові робочі місця, підвищення освітнього та культурного
рівня цільових груп, обізнаності про цікаві історичні та
культурні об’єкти.
Проєкт не створює жодного негативного впливу на довкілля.
Розробка аудіо-путівників для пам’яток історії / культури
Розробка віртуальних турів, розміщених на інформаційних
табло для недоступних об’єктів.
Створення комплексного пілотного проекту по
Ужгородському замку:
розробка 3D-моделі та 3D-туру,
додаток розширеної реальності для дітей
путівник віртуальної реальності
Дослідження візуальної ідентичності історичних об’єктів на
транскордонній території.
Промоція (мас-медіа, соцмережі, інтернет ресурси).
2021 – 2022 роки

Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
місцевий бюджет
440,0
400,0
0,0
840,0
інші джерела
3800,0
3760,0
0,0
7560,00
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проекту – 8 400,0 тис. грн. Відповідальні
проекту (за потреби)
виконавці – управління зовнішньоекономічних зв’язків,
інвестицій та транскордонного співробітництва
облдержадміністрації, ГО «Інститут розвитку Карпатського
регіону»
9

Cтворення інформаційно-ресурсних центрів на території області
1 Назва проекту
Cтворення інформаційно-ресурсних центрів на території
регіонального розвитку
області
(далі - проект)
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2 Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту

4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
6 Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
7 Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
8 Основні заходи проекту

9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела

1.2.2. Створення культурних продуктів у сфері креативних
індустрій

Обладнання бібліотек технікою з метою забезпечення
членів громад, туристів та гостей району кращого доступу
до інформації.
Навчання бібліотекарів з питань користування новітніми
технологіями для кращого обслуговування відвідувачів.
Сприяння розвитку ресурсної бази бібліотек для більш
ефективного представлення інтересів місцевих громад.
Створення мережі бібліотек з публічним доступом до
Інтернету.
Надання членам місцевих громад доступу до публічної
інформації, соціальних та адміністративних послуг онлайн.
Покращення взаємодії органів влади з громадою
Міжгірський район
Мешканці та гості району. підприємці,
Розширення комунікації та сприяння розвитку гірських
територій.
Залучення більшої кількості користувачів інформації до
бібліотечних закладів та забезпечення їм доступу до бази
даних видавництв, інформаційних центрів та фондів
бібліотек не тільки України, але й світу, що сприятиме
поширенню електронної та медіа-грамотності серед
користувачів бібліотеки. Інформаційне забезпечення
туристів, гостей та мешканців краю
Покращення туристичного сервісного інформаційного
продукту, додаткові робочі місця, додаткове надходження
до місцевих бюджетів
Додаткові робочі місця, вирішення інших соціальних
питань
Покращення екологічної безпеки
Придбання та встановлення обладнання на базі публічних
бібліотек.
Проведення тренінгів з метою навчання бібліотекарів
користуватися новітніми технологіями та надання нових
послуг користувачам бібліотек
2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

500,00
100,00
50,00

580,00
120,00
50,00

600,00
80,00
50,00

1680,00
300,00
150,00
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11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Загальна вартість проєкту: 2130,0 тис грн.
Відповідальні виконавці: Міжгірська райдержадміністрація,
Міжгірська районна рада, органи місцевого самоврядування

1.3. Збереження регіональних об’єктів і територій історико-культурної спадщини
Збереження дерев’яних церков як памяток архітектури та історії
1

2

3

4
5

6

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Збереження дерев’яних церков як памяток архітектури та
історії
1.3.1. Збереження та покращення стану об’єктів культурної
спадщини в частині історії, археології та монументального
мистецтва
Головною метою проекту є забезпечення збереження
пам’ятки архітектури як об’єкту історико-культурної
спадщини.
Збереження та просування дерев’яної сакральної архітектури
Карпат як ключових об’єктів культурно-історичної спадщини
та прихованих гігантів для розвитку туризму в
прикордонному регіоні, що об'єднує Закарпаття, ІваноФранкіську та Львівську обл.
Завдання:
Запобігти руйнуванню та збереженню дерев’яної сакральної
архітектури
Створити інформаційну базу, інструменти для просування,
створення туристичних продуктів та послуг на основі
дерев’яної сакральної архітектури цільового регіону
Пропагувати дерев’яну сакральну архітектуру як ключовий
об’єкт місцевої / культурної спадщини та туристичних
визначних пам'яток.
Закарпатська обл., Івано-Франківська обл., Львівська обл.
Цільові групи:
1. Церковний обряд (релігійні громади, місцеві органи влади,
відповідальні за догляд та утримання дерев’яних церков);
2. Туристичні суб'єкти (менеджери дестинацій, агентства
розвитку, державні установи, туристичні асоціації та інші, які
беруть участь у цьому
розвиток туризму та управління в транскордонному регіоні).
Кінцеві бенефіціари:
1. Туристи регіону
2. Мешканці місцевих громад
1. Знищення дерев’яних об'єктів сакральної архітектури
внаслідок несвідомого поводження з функціональними
дерев’яними церквами обслуговуючими особами,
неналежний догляд, руйнівне втручання місцевих жителів
2. Незадовільна промоція дерев’яних об'єктів сакральної
архітектури через відсутність доступної високоякісної
інформації та сучасних презентаційних матеріалів про
об’єкти сакральної дерев’яної архітектури.
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3. Дерев’яна Церква та дзвінниця Святого Миколи (Верхня)
збудована XVІІІ ст. в с. Середнє Водяне господарським
методом
7

8

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

1. Збереження пам’ятки архітектури як об’єкту історикокультурної спадщини, збільшення відвідуваності туристів.
2. Створено інформаційну базу, інструменти промоції
архітектурних сакральних пам’яток.
Підвищення туристичної привабливості пам’яток дерев’яної
сакральної архітектури.
Збереження пам’яток дерев’яної сакральної архітектури.
Проект не передбачає негативного екологічного впливу.
1. Виготовлення ПКД для окремих дерев’яних церков
2. Реставрація окремих дерев’яних церков
3. Промоція дерев’яних церков як унікальної складової
українських Карпат.
4. Ремонт (реставраційний) пам’ятки архітектури XVІІІ ст.
охор. №208/1 дерев’яної церкви та дзвінниці Святого
Миколи (Верхня) в с. Середнє Водяне, Рахівського району
Закарпатської області
2021 – 2023 роки

Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
3 292,0
7 000,0
7 000,0
17 292,0
місцевий бюджет
366,1
3 000,0
0,0
3 366,1
інші джерела
1800,0
0,0
0,0
1 800,0
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проєкту: 22 458,100 тис. грн.
проекту (за потреби)
Відповідальний виконавець: департамент культури
облдержадміністрації спільно з органами місцевого
самоврядування
9

1

2

3

4

Збереження та промоція замків, палаців та музеїв Закарпаття
Назва проекту
Збереження та промоція замків, палаців та музеїв Закарпаття
регіонального розвитку
(далі - проект)
Номер і назва завдання
1.3.1. Збереження та покращення стану об’єктів культурної
регіональної стратегії
спадщини в частині історії, археології та монументального
розвитку, якому
мистецтва
відповідає проект
Мета та завдання проекту Збереження матеріальної культурної спадщини шляхом
реставрації пам’ятки архітектури.
Підвищення рівня обізнаності та розповсюдження інформації
про історичну спадщину за межами регіонів, проведення
популяризаційних заходів, підготовка публікації,
консервація/реставрація замків та палаців Закарпаття.
Територія, на яку проект
Закарпатська область
матиме вплив
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5

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

6

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

7

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

8

Цільові групи:
- органи місцевого самоврядування.
Кінцеві бенефіціари:
- ОМС;
- Підприємці сфери туризму та супутніх послуг;
- Туристи та місцеве населення.
На території Закарпаття знаходяться близько двадцяти
будівель і руїн середньовічних замків та палаців. Однак
тільки декілька з них використовуються, як повноцінні
туристичні та культурні осередки. У значної частини об’єктів
неупорядкована документація щодо власності та/або
балансоутримувачів. Відтак на цих об’єктах не можуть бути
проведені жодні реставраційні чи консерваційні заходи, а
відповідно про розвиток, чи повноцінне використання в
туристичній галузі не є можливим.
Останніми роками Кафедральний собор у м. Ужгороді був
капітально відреставрований – роботи стосувалися фасадів,
даху, а також інтер’єрів резиденції єпископа. Однак, інтер’єр
головної нави собору, потребує реставрації. Особливо
цінними є елементи настінного живопису відомого автора Й.
Бокшая, розписи склепіння собору, а також іконостас ХУІІ
століття.
Проект спрямований на усунення аварійного стану даху
Ужгородського замку та краєзнавчого музею. У разі, якщо
відбудеться його руйнація, пошкодження можуть бути
нанесені не тільки будівлі, але й історичним експонатам
обласного краєзнавчого музею, що знаходиться в ній. Це
несе небезпеку нанесення шкоди історичному доробку всієї
Закарпатської області, оскільки представлені експозиції
музею відображають періоди від десятків мільйонів років
тому до відносно недавніх часів.
Збереження об’єктів культурної спадщини Закарпаття та їх
промоція, як однієї з туристичних родзинок області.
Збільшення доходів від туристичної діяльності на території
Закарпаття, додатковий потенціал для розвитку відповідних
населених пунктів.
Збереження культурних та історичних об’єктів Закарпаття.
Проект не передбачає негативного впливу на екологію.
Основні заходи проекту:
- Ліквідація аварійного стану даху Ужгородського замку;
- Реставрація інтер’єру Хрестовоздвиженського
кафедрального собору у м. Ужгороді;
- Заходи щодо збереження культурної спадщини на базі
комунального закладу „Закарпатський обласний музей
народної архітектури та побуту‖;
- Збереження пам’ятки архітектури в с. В.Лази - маєтку
графів Плотені;
- упорядкування документації щодо права власності та
балансоутримувачів замків та палаців Закарпаття;
- розробка проектно кошторисних документацій;
- проведення консерваційних/реставраційних робіт;
- промоційні заходи спрямовані на збереження культурної
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Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис. грн:
державний бюджет
9

місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

спадщини та популяризацію туристичних об’єктів
Закарпаття;
- проведення 20 окремих заходів, що популяризують
культурні традиції національних меншин Закарпаття: Днів
угорської, словацької, румунської, німецької, ромської та
єврейської культур;
- проведення Дня української культури та загального Свята
національних культур Закарпаття;
- виготовлення 30 комплектів традиційного вбрання
Закарпаття (українського, словацького, угорського,
румунського, німецького, ромського та єврейського), тобто
по комплекту жіночого та чоловічого вбрання кожного
етносу; та проведення дефіле-показу;
2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

4170,000

19100,00
0
2000,000

3 рік

Усього

8500,00
31770,000
0
13201,600
2000,00
17201,600
0
2000,000
7000,000 1000,00
10000,000
0
Загальна вартість проекту: 58 971,600 тис. грн.
Відповідальний виконавець: департамент культури спільно з
органами місцевого самоврядування

1.4. Розвиток сфери соціальних послуг та зміцнення громадянського здоров’я
Вдосконалення медико-соціальної допомоги людям похилого віку
1

2

3

4
5

6

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі – проект)
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Вдосконалення медико-соціальної допомоги людям
похилого віку
1.4.1. Розширення спектру соціальних послуг,
впровадження новітніх технологій та інноваційних моделей
соціальної роботи
Підвищення спроможності соціальних закладів області у
сфері роботи з людьми похилого віку, підвищення якості
життя людей похилого віку в суспільстві
Закарпатська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Цільові групи:
кінцеві бенефіціари проекту студентська молодь, науковці, фахівці соціальних служб
Кінцеві бенефіціари:
Населення віком від 70 років
Опис проблеми, на
Сучасний стан надання медичної та соціальної допомоги
вирішення якої
населенню літнього віку не відповідає його реальним
спрямований проект
потребам і має високу соціально-демографічну вартість –
зростання захворюваності і смертності
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7

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

8

екологічний вплив
Основні заходи проекту

Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
9

Підготовка кваліфікованого медичного персоналу за участі
фахівців у галузі кінестетики з Румунії для подальшої
співпраці із закладами соціальних служб.
Створення кабінету з кінестетики на базі факультету
здоров’я та фізичного виховання УжНУ.
Надання кваліфікованих послуг закладами соціальної
сфери людям похилого віку.
Відтворення адаптаційного та реабілітаційного потенціалу
людей похилого віку шляхом впровадження
ефективних інноваційних технологій.
Наповнення місцевих бюджетів
Надання соціальної допомоги населенню похилого віку та
їх сім`ям
Проект не несе впливу на навколишнє середовище
Стажування, набуття практичного досвіду роботи в галузі
кінестетики на базі медичного закладу в Румунії.
Підготовка викладачів в галузі кінестетики на базі ДВНЗ
«Ужгородський національний університет».
Розроблення методичних рекомендацій та посібника з
кінестетики для молодшого медичного персоналу.
Проведення 1-ої науково-практичної конференції з
кінестетики у м. Ужгород
Оснащення кабінету з кінестетики на базі факультету
здоров’я та фізичного виховання УжНУ.
Визначення пілотних соціальних закладів, де перебувають
люди похилого віку, з подальшим залученням до їх роботи
підготовлених, кваліфікованих фахівців у галузі
кінестетики.
2021-2022 роки
2021

2022

2023

Усього

0,0
0,0
0,0
0,00
1 080,000
1 080,000
0,00
2 160,000
9 720,000
9 720,000
0,00
19 440,000
Загальна вартість проекту – 21 600,0 тис. грн.
Відповідальний виконавець - управління
зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та
транскордонного співробітництва облдержадміністрації,
Міжрегіональний Центр транскордонного співробітництва

Модернізація закладів соціальної сфери Закарпатської області

3

Назва проекту розвитку
(далі проект)
Номер і назва регіональної
стратегії розвитку, якому
відповідає проект
Мета та завдання проекту

4

Територія, на яку проект

1
2

Модернізація закладів соціальної сфери Закарпатської області
1.4.3 Модернізація матеріально-технічної бази установ та
закладів сфери соціального захисту населення
Збереження закладів соціальної сфери
Перечинський та Виноградівський райони
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5
6

7

матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проету
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
Соціальний вплив

8

Екологічний вплив
Основні заходи проекту

9 Період реалізації проекту
10 Оріентовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн.
Державний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

Інваліди І-ІІ групи з психічними та фізичними вадами, які
знаходяться на повному державному утриманні в закладі
Розмежування підопічних інтернату згідно з віковими
особливостями та специфіки захворювань не може бути
досягнута через брак житлових кімнат. Огляд і нагляд за
важкохворими здійснюється в загальних житлових кімнатах.
Через відсутність спеціалізованих палат підопічні із
захворюваннями різної важкості межують з підопічними з
легкими формами психічних захворювань
Реалізація проекту створить економічний поштовх для
розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності
місцевих територіальних громад; покращить заклади
соціальної сфери; економія коштів на капремонт
Економія коштів на капремонт
Реалізація проекту дасть поштовх розвитку місцевої освітньої
галузі, адже потреба в молодих дипломованих спеціалістах в
регіоні зросте, що в майбутньому дозволить збільшити
зацікавленість молоді здобувати освіту медичного
спрямування, соціального захисту, культурно просвітницькій
напрямку.
Проект не несе впливу на навколишнє середовище
Реконструкція закладів соціальної сфери:
реставрація головного корпусу Виноградівського дитячого
будинку-інтернат м. Виноградів, вул. Станційна 64;
реконструкція даху та капітальний ремонт фасаду
Виноградівського геріатричного пансіонату;
реконструкція спального корпусу на 70 ліжко-місць та
житлового корпусу під відділення інтенсивного медичного
огляду Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату
2021 – 2022 роки
1 рік
2 рік
3 рік
Усього

19 468,83
2 163,15

9 276,23
1 030,75

0,0
0,0

28 745,06
3 193,9

Загальна вартість проекту: 31 938,96 тис. грн. Відповідальний
виконавець: департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

Регіональний стратегічний план реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей
Назва
проекту Регіональний стратегічний план реформування системи
регіонального
розвитку інституційного догляду та виховання дітей
(далі проект)
Номер і назва завдання 1.4.4. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
регіональної
стратегії позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій
розвитку, якому відповідає бездоглядності
проект
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3

Мета та завдання проекту

Мета: послідовне реформування діючої системи забезпечення
прав дітей в регіоні та формування такої системи, яка
забезпечить право дитини на проживання, догляд і виховання
в сім'ї або умовах, максимально наближених до сімейних, на
доступ до якісних соціальних, освітніх, медичних послуг.
Основні завдання: створення ефективної системи раннього
виявлення та підтримки сімей з дітьми, які перебувають в
складних життєвих обставинах, з метою попередження
розлучення дитини з сім'єю і потрапляння в заклад
інституційного догляду та виховання дітей;
створення і розвиток освітніх, медичних, соціальних,
реабілітаційних послуг відповідно до потреб дітей та їх сімей,
перш
за
все,
на
рівні
громади;
розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування.

4

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві
бенефеціарії
проекту
Опис
проблеми,
на
вирішення
якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

Закарпатська область

5

6

7

8

9

Діти кризових категорій
Соціальний захист дітей вразливих категорій

Послідовне реформування діючої системи забезпечення прав
дітей в регіоні та формування такої системи, яка забезпечить
право дитини на проживання, догляд і виховання в сім'ї або
умовах, максимально наближених до сімейних, на доступ до
якісних соціальних, освітніх, медичних послуг.
Економічна
та/або Раціональне використання коштів
бюджетна
ефективність
реалізації проекту
Соціальний вплив
створення ефективної системи раннього виявлення та
підтримки сімей з дітьми, які перебувають в складних
життєвих обставинах, з метою попередження розлучення
дитини з сім'єю і потрапляння в заклад інституційного
догляду та виховання дітей, забезпечення права дитини на
виховання в сім’ї
Екологічний вплив
В ході реалізації проєкту екологічний вплив буде незначним
Основні заходи проекту
Координація та взаємодія в процесі реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей
Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних
послуг для дітей і сімей з дітьми
Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
Кадрове забезпечення реформування системи інституційного
догляду та виховання дітей
Трансформація установ інституційного догляду та виховання
дітей
Інформаційно-просвітницька діяльність
Моніторинг та оцінка виконання Регіонального плану
Період реалізації проекту
2021 – 2023 роки
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10
11

1

2

3

4

5

6

Орієнтовний
обсяг Без фінансування
фінансування
Інша інформація щодо Відповідальний виконавець:
проекту (за потреби)
облдержадміністрації

Служба

у

справах

дітей

Відкриття стаціонарного інноваційного дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку «Родзинки майбутнього»
Назва проекту
Відкриття стаціонарного інноваційного дитячого закладу
регіонального розвитку
оздоровлення та відпочинку «Родзинки майбутнього»
(далі - проект)
Номер і назва завдання
1.4.5. Формування здорового способу життя у дітей та молоді
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту
Метою проекту є забезпечення високого рівня надання
якісних,
повноцінних,
ефективних
оздоровчих
та
відпочинкових послуг для дітей, які потребують найбільшої
соціальної уваги та підтримки, шляхом організації активного
відпочинку та фізкультурно-спортивних заходів, проведення
рухливих ігор, інтелектуальних, творчих та етикопсихологічних занять з вивченням іноземних мов, та
залучення активної частини громади району до спільного
вирішення проблем з оздоровлення та відпочинку
підростаючого покоління.
Територія, на яку проект
Проект здійснюватиметься на території Міжгірського району
матиме вплив
(у подальшому – на території відповідної територіальної
громади).
Цільові групи проекту та
Цільові групи проекту: для реалізації проекту заплановано
кінцеві бенефіціари проекту залучити близько 1000 осіб (дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних
та малозабезпечених сімей, дітей із сімей, які переміщуються з
тимчасово окупованих територій або районів проведення
антитерористичної операції, дітей, батьки яких загинули,
постраждали або беруть участь в антитерористичній операції,
обдарованих і талановитих дітей).
Кінцеві бенефіціари проекту – місцеві територіальні громади,
мешканці району (ОТГ), місцева/регіональна влада, бізнес
середовище (у разі залучення інвестицій, в т.ч. закордонних ).
Опис проблеми, на
Проект спрямований на вирішення основних проблем у галузі
вирішення якої
оздоровлення, активного відпочинку дітей та учнівської
спрямований проект
молоді (покращення матеріально-технічної бази закладу,
підвищення престижу оздоровчих та відпочинкових послуг
для дитячого населення, покращення організації змістового
дозвілля, створення якісно нових умов для розвитку творчого,
інтелектуального, спортивного потенціалу дітей. Упродовж
останніх років зберігається тенденція до погіршення стану
здоров’я дітей, зумовлена негативними
факторами
соціально-економічного, екологічного та психоемоційного
характеру. Вплив постійних факторів ризику, зокрема –
стресові
перевантаження,
відсутність
умов
для
самовдосконалення, розвитку та активного відпочинку,
змістового дозвілля, повноцінних та різноманітних занять
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7 Очікувані результати від
реалізації проекту

фізичною культурою і спортом, призводять до порушень
механізму саморегуляції фізіологічних, психологічних функцій
і сприяють розвитку в дітей хронічних захворювань як
фізичного, так і психічного характеру. Крім того, сьогодні
виникає нагальна потреба у покращенні стану здоров’я та
психоемоційного стану дітей різних соціальних груп, в т.ч. –
дітей із сімей, які переміщуються з тимчасово окупованих
територій або районів проведення антитерористичної операції,
дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть участь в
антитерористичній операції. Також новітній державотворчий
процес у частині сучасної консолідації громад бере до уваги
тільки поверхневий розвиток мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку із наданням якісно нових та
повноцінних послуг, які передані на фінансування місцевих
бюджетів, котрі у свою чергу не мають відповідних ресурсів.
А це загрожує зривом активного, ефективного оздоровлення і
відпочинку для підростаючого покоління і в черговий раз
призведе до суттєвого погіршення стану здоров’я дітей та
учнівської молоді.
- охоплено оздоровчими та відпочинковими послугами 1100
дітей пільгових категорій;
- покращено стан здоров’я дитячого організму в умовах
активного відпочинку;
- навчено дітей володіти практичними навичками для
управління своїми емоціями та почуттями у різних життєвих
ситуаціях;
- залучено дітей до активної участі у спортивно-масових,
спортивно-оздоровчих, культурно-мистецьких, творчих та
інтелектуальних заходах;
- досягнуто відповідного рівня розвитку та вдосконалення
фізичних якостей, творчого та інтелектуального потенціалу;
- навчено дітей запроваджувати процеси планування та
організації власного відпочинку та власної діяльності;
- навчено дітей дисциплінованості, самоорганізованості та
відповідальності за власні вчинки;
- надано рекомендації батькам від психологів з приводу їх ролі
та участі у розвитку творчого, спортивного чи
інтелектуального потенціалу дітей;
- покращено психологічний мікроклімат у дитячих колективах;
- створено умови для появи можливостей щодо використання
дитячого простору з подальшою профорієнтаційною метою;
- виявлено позитивний вплив дозвіллєвих заходів на
емоційний стан дитини;
- реалізовано комунікаційні потреби дітей та учнівської
молоді;
- досягнуто відповідних цілей щодо належного виховання
толерантної поведінки дітей, їх лідерських якостей, любові до
навколишньої природи, а також розвитку фізичної та психічної
загартованості дітей;
- проведено роботу щодо подальшого обміну групами дітей з
Чехії;
- залучено до роботи у дитячому закладі оздоровлення та
відпочинку волонтерів із зарубіжних країн;
- залучено представників райдержадміністрації, районної ради,
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економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

соціальний вплив

екологічний вплив
8 Основні заходи проекту

9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет

селищної та сільських рад, вчителів, медичних працівників,
психологів до співпраці з приводу вдосконалення та інновації
системи оздоровчого та відпочинкового процесу у дитячому
закладі оздоровлення та відпочину.
Збільшення бюджетних асигнувань на реалізацію проекту дає
можливість досягти всіх очікуваних результатів від реалізації
проекту, зокрема – надання якісних оздоровчих та
відпочинкових послуг.
У разі конкурентоспроможності зазначеного закладу у частині
надання відповідних послуг для організованих груп дітей з
інших регіонів, буде збільшена дохідна частина бюджету
району (громади)
Збільшення кількості поінформованих громадян щодо прав
їхніх дітей у частині отримання оздоровчих та відпочинкових
послуг
Проект не містить екологічного впливу
- проведення капітального ремонту приміщення колишнього
гуртожитку Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, облаштування
басейну та проведення благоустрою території;
- придбання дитячих та кухонних меблів, спортивного
обладнання, обладнання для облаштування творчих кімнат та
зон активного відпочинку (килимове покриття, сантехніка,
інвентар
для
спортивної,
розвивальної,
творчої,
інтелектуальної роботи та гри, спортивний майданчик та ін.);
- оплата праці вихователів, психологів, кухарів, медичного
працівника, технічного персоналу;
- формування волонтерського корпусу для безпосередньої
роботи з дітьми та учнівською молоддю в закладі;
- запровадження цікавих методик вивчення іноземних мов
шляхом залучення волонтерів із зарубіжних країн;
- створення зон активного відпочинку (спортивні, творчі,
інтелектуальні та рольові ігри, казкові сценки, творчі куточки
та ін.);
- футбольна та волейбольна школи «Майстер м’яча»;
- майстер-класи з організації позашкільного дозвілля
«Відпочинок у нашому дворі» з метою відновлення традиції
так званих «дворових» свят, спортивних та веселих ігор;
- підготовка до участі в конкурсах, спартакіадах, змаганнях
різного рівня;
- навчання спортивним, бальним та народним танцям;
- робота майстерень з розвитку здібностей різного
спрямування;
- проведення виховних годин толерантності та етики;
- реалізація програми «Школа юних джентльменів та леді»;
- виховні тренінги: «Пізнай себе», «Культура, духовність
толерантність чи психологічно-емоційна прірва?», «Шлях
добра», «Здорове життя – запорука мого майбутнього».
2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

2500,0

3000,0

4000,0

9500,0
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місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4
5
6

500,0
500,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Загальна вартість проєкту: 14500,0 тис. грн.
виконавці: органи місцевого самоврядування
району

2000,0
3000,0
Відповідальні
Міжгірського

Покращення стану закладів соціальної сфери, що відносяться до сфери управління
майном територіальних громад області
Назва проекту
Покращення стану закладів соціальної сфери, що відносяться
регіонального розвитку (далі до сфери управління майном територіальних громад області
– проект)
Номер і назва завдання
1.4.5. Формування здорового способу життя у дітей та молоді
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту
Підвищення якості та безпеки освітніх послуг.
Розвиток сфери соціальних послуг та зміцнення громадського
здоров’я.
Забезпечення рівного доступу до підвищення якості медичних
послуг.
Територія, на яку проект
м. Ужгород, Закарпатська область
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Жителі області
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
Покращення якості надання освітніх, соціальних послуг
вирішення якої спрямований
проект

7 Очікувані результати від
реалізації проекту:
економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
8 Основні заходи проекту

9 Період реалізації проекту (з
( рік) - до ( рік)
10 Обсяг фінансування
проекту, тис. грн

Покращення закладів соціальної сфери
Створення належних умов для проживання студентів та
збільшення кількості студентів.
Збільшення кількості студентів Ужгородського коледжу.
Підвищення рівня медичних послуг.
Проект містить соціальну складову
Проведення капітального ремонту гуртожитку (корпусу Б)
Ужгородського коледжу культури і мистецтв по вул.
Минайській 38/80 в м. Ужгород.
Реконструкція спортзалу № 3 спорткомплексу «Юність», з
прибудовою спортзалу по вулиці Марії Заньковецької, 5 в м.
Ужгород.
Реконструкція об’єкта незавершеного будівництва корпусу №
1 санаторію «Малятко» під лікувально-діагностичне
відділення по вул. Головна,1 в с. Оноківці Ужгородського
району.
2021 – 2022 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Разом
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державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1
2

3

4
5
6

7

29 392,455
23 092,455
0,0
52 484,910
3 265,828
2565,828
0,0
5 831,656
0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проекту – 58 316,566 тис. грн.
Відповідальний виконавець – комунальна установа
«Управління спільною власністю Закарпатської обласної ради»

Забезпечення ґендерної рівності та протидія дискримінації за ознакою статі в
Закарпатській області
Назва проекту регіонального Забезпечення ґендерної рівності та протидія дискримінації за
розвитку (далі - проект)
ознакою статі в Закарпатській області
Номер і назва завдання
1.4.6. Забезпечення гендерної рівності
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту
Реалізація державної ґендерної політики, спрямованої на
утвердження в суспільстві соціальної справедливості та
ґендерної рівності, забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків, їх повновартісної участі у творенні
національної культури, розбудові громадянського суспільства.
Подолання стійких гендерних стереотипів, розподілу ролей
чоловіка та жінки у суспільстві
Територія, на яку проект
Закарпатська область
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Жінки та чоловіки різних соціальних груп у Закарпатській
кінцеві бенефіціари проекту області
Опис проблеми, на
Низька поінформованість населення щодо питань гендерної
вирішення якої спрямований рівності особливо у сільській місцевості;
проект
загальнопоширене утвердження ґендерних ролей та
стереотипів, а також дискримінація за ознакою статі у сфері
реклами;
дисбаланс у оплаті ідентичної праці жінок та чоловіків, також
нерівномірний розподіл робочих годин між чоловіком та
жінкою (враховуючи працю у домашньому господарстві)
Очікувані результати від
Участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності
реалізації проекту
суспільства;
попередження та протидію дискримінації за ознакою статі у
всіх сферах суспільного життя;
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків;
участь жінок у миротворчих процесах,
забезпечення захисту жінок та дівчат, які постраждали
внаслідок конфлікту;
зменшення ґендерно зумовленого насильства;
формування гідних робочих умов для чоловіків і жінок,
враховуючи нерівний розподіл побутових обов'язків і
обов’язків по догляду за дітьми;
поліпшення взаємодії з неурядовими організаціями,
результативності їх роботи.
економічна та/або бюджетна Зростання людського капіталу;
ефективність реалізації
скорочення різниці доходів і можливостей між чоловіками і
проекту
жінками надасть економіці можливості для розвитку і значно
збільшить обсяги людського капіталу регіону;
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соціальний вплив

екологічний вплив

8 Основні заходи проекту

усунення гендерних відмінностей в оплаті праці може
забезпечити зростання регіонального багатства на 14,6 % (за
базу взято 2017 рік)
Рівномірна участь жінок та чоловіків у політичних,
економічних та соціальних процесах. Рівномірний доступ до
охорони здоров’я, освіти, кар’єрного росту, економічних
прав, збільшення тривалості життя (чоловіків) та
фінансової незалежності (жінок)
Інтеграція принципів ґендерної рівності у діяльність
структур відповідальних за сферу екологічної безпеки,
захисту довкілля, енергетики, реагування на кризу та
відновлення
Видання статистичного збірника „Ґендерний портрет
Закарпатської області‖. Реалізація комунікативних
кампаній/заходів, спрямованих на підвищення лідерських
навичок жінок, надання більших можливостей жінкам щодо
кар’єрного росту та реалізації у приватному секторі економіки,
зменшення стереотипного тиску на працюючих у
„жіночих‖/„чоловічих‖ сферах економічної діяльності.
Підтримка науково-дослідної роботи, спрямованої на
утвердження ґендерної рівності, у тому числі проведення
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних наукових
конференцій з ґендерних питань та конкурсів наукових робіт
серед учнівської і студентської молоді.
Розвиток мережі ґендерних освітніх та ресурсних центрів в
області, підтримка діяльності існуючих центрів;
Розроблення, виготовлення і розповсюдження соціальної
реклами та методичних матеріалів, спрямованих на
пропаганду протидію торгівлі людьми, забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків;
Проведення тренінгів, семінарів, засідань за ―круглим столом‖
для структурних підрозділів соціального захисту населення
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, об’єднаних
територіальних громад та інших установ та організацій;
Проведення регіональних акцій, ігор, фестивалів, тренінгів,
семінарів, конференцій, форумів, виставок, засідань за
―круглим столом‖ з питань ґендерної політики, питань
запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми для
структурних підрозділів соціального захисту населення
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, об’єднаних
територіальних громад, різних соціальних груп, неурядових
організацій, представників регіональних засобів масової
інформації.
Розвиток та функціонування інформаційно-аналітичного,
матеріально-технічного забезпечення працівників, у тому
числі придбання необхідної оргтехніки та фото-відео
апаратури.
Організаційна і фінансова підтримка ініціатив громадських
організацій, робота яких спрямована на забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі
людьми.
Забезпечення систематичного висвітлення в засобах масової
інформації питань щодо забезпечення рівних прав та
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можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми,
тематичних сторінок, рубрик, циклів радіо- і медіа-програм,
проведення інформаційно-просвітницьких та рекламних
кампаній, інших заходів, спрямованих на впровадження
ґендерних принців
9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3 рік

Усього

0,0
0,0
0,0
0,0
140,0
155,0
171,0
466,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проекту – 466,0 тис. грн. Відповідальний
виконавець – департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

1.4.7. Запобігання та протидія домашньому насильству або
Номер і назва завдання
насильству за ознакою статі
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект

4

Територія, на яку проект
матиме вплив

7

2 рік

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)

Мета та завдання проекту

6

1 рік

Запобігання та протидія домашньому насильству
Запобігання та протидія домашньому насильству

3

5

2021 – 2023 роки

Реалізація заходів, спрямованих на утвердження в суспільстві
ненасильницької поведінки та запобігання насильницьким діям
у сім’ях та подолання наслідків вчинення домашнього
насильства та насильства за ознакою статі
Закарпатська область

Особи:
Цільові групи проекту та
- які вчиняють домашнє насильство;
кінцеві бенефіціари проекту
- які постраждали від домашнього насильства та насильства за
ознакою статі; фахівці, які впроваджують програми з протидії
домашньому насильству.
Кінцеві бенефіціари - усі верстви населення
Протягом 9 місяців 2019 року до ГУНП в Закарпатській
Опис проблеми, на
області надійшло 2233 звернень щодо насильства в сім’ї, з
вирішення якої
них: 275 – від чоловіків, 1914 – від жінок та 26 від дітей.
спрямований проект
Винесено 189 термінових заборонних приписів. Перебувають
на обліку з приводу вчинення насильства в сім’ї у службі
дільничних офіцерів поліції 2210 осіб. Проте, кількість
звернень постійно зростає у зв’язку із більшою обізнаністю
населення
Зменшення кількості злочинів, пов’язаних з вчиненням
Очікувані результати від
домашнього насильства та насильства за ознакою статі,
реалізації проекту
впровадження корекційних програм для кривдників, надання
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якісної допомоги жертвам, постраждалим від домашнього
насильства та насильства за ознакою статі, в тому числі
створення в області необхідної кількості спеціалізованих
установ для надання соціально-психологічної допомоги
жертвам насильства
Збільшення обсягів фінансування на здійснення заходів щодо
економічна та/або бюджетна
запобіганню та протидії домашньому насильству або
ефективність реалізації
насильству за ознакою статі надасть можливість проведення
проекту
необхідної кількості заходів, які сприяють обізнаності
цільових груп
Збільшення кількості поінформованих громадян щодо їх прав
соціальний вплив
та дій у разі випадку насильства
Проєкт не містить негативного впливу на довкілля
екологічний вплив
8

Основні заходи проекту

9

Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

- систематичне підвищення фахового рівня спеціалістів, які
займаються в області реалізацією Закону України „Про
запобігання та протидію домашньому насильству‖, в тому
числі впроваджують програми з протидії домашньому
насильству;
- інформаційна кампанія (проведення вуличних акцій, флешмобів, ігор) із залученням студентів, молодіжних громадських
організацій, пересічних громадян тощо;
- впровадження корекційних програм для кривдників;
- створення мобільних бригад і спеціалізованих закладів та
установ
2021 – 2023 роки

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

220,0

240,0

660,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Загальна вартість проекту – 660,0 тис. грн. Відповідальний
виконавець – департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації

Розвиток спортивної інфраструктури області
1 Назва проекту регіонального
Розвиток спортивної інфраструктури області
розвитку (далі - проект)
2 Номер і назва завдання
1.4.8. Модернізація та розвиток спортивної інфраструктури
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту
Збільшення чисельності населення, залученого до
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності,
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4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
6 Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проект

7 Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту
соціальний вплив

зміцнення здоров’я населення шляхом, створення умов для
організації занять фізичною культурою та спортом у вільний
від роботи та навчання період, сприяння поліпшенню
фізичної підготовки населення всіх вікових категорій,
підвищення рівня та якості забезпечення населення
спортивними спорудами.
Створення передумов для розвитку інфраструктури та
засобів з метою належного охоплення послугами фізичної
культури і спорту населення у тому числі сільського,
забезпечення реалізації заходів фізичної культури, спорту та
інших форм рухової активності насамперед серед сільського
населення, створення та вдосконалення необхідних умов для
занять фізичною культурою та спортом за місцем
проживання, сприяння поліпшенню фізичної підготовки
населення; створення умов для забезпечення проведення
активно-рухового дозвілля насамперед дітей і підлітків.
Закарпатська область
500,0 – 600,0 тис. осіб, мешканців Закарпатської області у т.
ч. професійних спортсменів
Недостатня кількість об’єктів спортивної інфраструктури,
невідповідність спортивних споруд сучасним вимогам
безпеки та експлуатації, зношеність основних фондів
спортивних споруд, недостатність фінансових ресурсів щодо
розвитку спортивної інфраструктури, непропорційний
розподіл наявних спортивних споруд. Відсутність у регіоні
спортивних комплексів європейського зразка не дозволяє
забезпечити повноцінний тренувальний процес та проведення
змагань з різних видів спорту на найвищому рівні.
Збільшення чисельності населення, залученого до
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності,
забезпечення сталого розвитку спортивної інфраструктури
області, створення умов для забезпечення проведення
змістовного, активно-рухового дозвілля дітей і підлітків в
області, зменшення середньої кількості днів тимчасової
непрацездатності населення через хворобу, поліпшення стану
фізичної культури та фізичного виховання у закладах освіти,
підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої та спортивномасової роботи, підвищення рівня та якості забезпечення
населення спортивними майданчиками, збільшення відсотків
населення, що займається фізично-оздоровчими заняттями.
Внаслідок реалізації проєкту суттєво зросте інтерес
організаторів спортивних подій та різних спортивних клубів і
збірних команд до тренувань на спортивних комплексах на
території області
Покращення
координації
діяльності
суб’єктів
агропромислового сектору щодо упровадження оздоровчої
рухової активності серед сільського населення, збільшення
чисельністі
сільського
населення,
залученого
до
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності,
збільшення кількості закладів фізкультурно-спортивного
спрямування у сільській місцевості, поліпшення загального
стану здоров’я та профілактика захворюваності сільського
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екологічний вплив
8 Основні заходи проекту

9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

населення.
В ході реалізації проєкту екологічний вплив буде не
значним
Створення інфраструктури для підготовки спортсменів,
проведення спортивних змагань різних видів спорту через
реалізацію в тому числі і проєктів:
Реконструкція стадіону в с.Вільхівці Тячівського району
Закарпатської обл.;
Створення Центру активних видів спорту з відповідною
інфраструктурою на території Іршавського ДЮСШ в
м.Іршава;
будівництво спортзалу ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.
Приборжавське
Завершення будівництва басейну закритого типу дитячоюнацької спортивної школи в м. Іршава
Реконструкція ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м. Мукачево
Будівництво спортивного майданчика зі штучним
покриттям 60х40 по вул. Вайди, 13 в м. Тячів
Будівництво критого тенісного корту по вул. Гагаріна, 4 в м.
Тячів
Будівництво бази для підготовки спортсменів з зимових
видів лижного спорту на території курорту «Синяк» в
Мукачівському районі Закарпатської області;
Будівництво комплексу Палацу спорту та культури в смт.
Кольчино Мукачівського району Закарпатської області.
2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

148386,56
3
68465,600

179839,0
196065,800
524291,461
98
61965,60
76340,600
206771,800
0
115 000,0
115 000,0
117 000,0
347000,000
Загальна вартість проєкту: 1 078 063,261
тис. грн.
Відповідальний виконавець: управління молоді і спорту
облдержадміністрації спільно з органами місцевого
самоврядування

Будівництво центру військово-патріотичного виховання
1 Назва проекту регіонального
Будівництво центру військово-патріотичного виховання
розвитку (далі - проект)
2 Номер і назва завдання
1.4.8. Модернізація та розвиток спортивної
регіональної стратегії
інфраструктури
розвитку, якому відповідає
проект
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3 Мета та завдання проекту

4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
6 Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проект

7 Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту

соціальний вплив

екологічний вплив

Метою проекту є будівництво, що дасть змогу учням
школи займатися спортом та покращувати своє фізичне
здоров’я.
Завданнями проекту є створення умов для занять
фізичною культурою і спортом учнів школи, задоволення
потреб населення у зміцненні здоров’я, фізичному й
духовному розвиткові, організація спортивного дозвілля для
різних вікових груп, створення бази для проведення
командних змагань на регіональному рівні, популяризація
здорового способу життя
с. Негровець Міжгірського району Закарпатської області
Жителі Тереблянської долини Міжгірського району
В Негровецькому НВК I-III cтупенів навчається 290
учнів.
На території відсутнє місце для організації та проведення
спортивних міроприємств, впровадження нових форм та
методів національно-патріотичного виховання дітей та
учнівської молоді. Складність для педагогів в проведенні
навчального процесу по уроках фізичного виховання учнів
зумовлена малим за розміром шкільним залом, в якому
неможливо провести волейбольні, футбольні, баскетбольні,
гандбольні та інші ігрові командні змагання
Проведення
різноманітних заходів
з військово –
патріотичного виховання, які сприяють вихованню в
школярів почуття патріотизму.
Зміцнення військово-патріотичних почуттів учнів, велику
роль у навчально-виховному процесі відіграє героїкопатріотичне виховання, покликане формувати бойовий,
морально-психологічний дух, спонукати до фізичного
вдосконалення громадянина-патріота, виробляти глибоке
розуміння громадського обов’язку, готовність у будь-який
час стати на захист Батьківщини, опановувати військові й
військово-технічні знання, а також вивчати бойові традиції.
1. Економії бюджетних коштів від впровадження заходів
по проекту – зменшення кількості хворих в лікувальних
закладах району.
2. Зекономлені кошти внаслідок реалізації проекту можна
буде направляти на подальше залучення громадян до занять
спорту та якісного фізичного оздоровлення.
Соціальний аспект полягає у врахуванні думки та настроїв
населення при вирішенні питань щодо забезпечення їх
дітей достатнім рівнем фізичної підготовки, якісним
оздоровленням та відпочинку у вільний від роботи час.
Створяться передумови для подальшого оздоровчого та
спортивного розвитку громади.
Створення нових робочих місць у зв’язку з відкриттям
нового спортивного залу
В ході реалізації проєкту екологічний вплив буде незначним
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8 Основні заходи проекту

9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Будівництво центру військово-патріотичного виховання
при Негровецькому НВК І-ІІІ ст. ім. В.Росохи в с.
Негровець Міжгірського району Закарпатської області:
1. Активізація громадян в оздоровчому напрямку
завдяки займанням спортом.
2. Проведення спортивного змагання серед учнів шкіл
району в новому спортивному залі.
2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

7000,0

6000,0

6000,0

19000,0

700,0
600,0
600,0
1900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проєкту: 20900,0 тис грн. Відповідальний
виконавець: управління капітального будівництва
облдержадміністрації спільно з Негровецькою сільською
радою Міжгірського району
Здорові діти – здорова нація

1 Назва проекту
регіонального розвитку:
2 Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку. якому
відповідає проект:
3 Мета та завдання
проекту:

4 Територія на яку проект
матиме вплив:
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту:

Здорові діти – здорова нація
1.4.8. Модернізація та розвиток спортивної інфраструктури
створення умов для формування здорового населення;
забезпечення потреб учнів заняттями фізичною культурою та
формування в них навичок культури до здорового способу життя,
залучення їх до активних занять з різних видів спорту;
забезпечення ефективності та якості уроків фізичної культури;
підтримка спортивно обдарованих дітей, залучення учнів шкіл
та молоді району до занять у шкільних спортивних секціях;
пропагування здорового способу життя та залучення
підростаючого покоління до занять спортом.
Свалявський район
Учнівські та педагогічні колективи шкіл, молодь населених
пунктів району (понад 3,5 тис.осіб).
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6 Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект:

7 Очікувані результати від
реалізації проекту:
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

8

9
10

11

1

2

Можливість проводити повноцінні уроки фізичної культури
на свіжому повітрі, спортивні змагання з різних видів спорту, в
яких культивуються такі види спорту як футбол, волейбол,
легка атлетика та ігрові види спорту, можливість організувати
змістовне дозвілля учнів та молоді, проводити пропаганду
здорового способу життя серед учнів шкіл та їх батьків з
використанням сучасного спортивного обладнання, відсутня.
Реалізація проекту дасть можливість підвищити ефективність та
якість уроків фізичної культури, рухову активність дітей
шкільного віку та молоді, що запобігає захворюванням та
поліпшує стан їх здоров’я. Найкращим способом підтримати
здоров’я дітей та молоді є не лікування, а здоровий спосіб
життя, регулярні заняття фізичною культурою та спортом, адже
80 відсотків дітей у шкільному віці вже мають вади здоров’я,
спричинені насамперед зменшенням рухової активності. Також
проект сприяє у вирішенні проблеми розвитку масової фізичної
культури і спорту шляхом створення відповідних умов для
занять спортом, пропагуванні здорового способу життя та
залучення підростаючого покоління до занять спортом.
Розвиток фізичної культури і спорту

Розширення та приведення в належний стан спортивної
інфраструктури району, зміцнення матеріально-технічної та
спортивної бази шкіл
Запобігання захворювань та поліпшення стану здоров’я учнів;
пропагування здорового способу життя та фізичної культури
і спорту;
забезпечення ефективності та якості уроків фізичної
культури;
розвиток спортивно обдарованих дітей, впровадження
шкільних спортивних секцій
екологічний вплив
Проєкт не містить негативного впливу на довкілля
Основні заходи проекту:
Будівництво та облаштування спортивних майданчиків на
територіях
Неліпинської,
Сусківської,
Тибавської
та
Свалявської №2 загальноосвітніх шкіл, капітальний ремонт
спортивного залу Дусинської ЗОШ.
Період реалізації проекту;
2021 – 2023 роки
Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту,
2 800,0
2 500,0
2 500,0
7 800,0
тис. грн.:
державний бюджет
1 800,0
1 700,0
1 700,0
5 200,0
місцевий бюджет
1000,0
800,0
800,0
2 600,0
інші джерела
0,0
0,0
0,0
0,0
Інша інформація щодо
Загальна вартість проєкту: 7 800,0 тис. грн. Відповідальний
проекту (за потреби)
виконавець: управління молоді і спорту облдержадміністрації
спільно з органами місцевого самоврядування
Будівництво багатоквартирного житлового будинку для незахищених верств
населення та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в місті Ужгород
Назва проекту
Будівництво багатоквартирного житлового будинку для не
регіонального розвитку
захищених верств населення та внутрішньо переміщених осіб
(далі - проект)
(ВПО) в місті Ужгород
Номер і назва завдання
1.4.9. Надання пільгового довготермінового кредитування,
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3

4
5

6

7

8

регіональної стратегії
державної підтримки для молоді, учасників антитерористичної
розвитку, якому відповідає операції, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій
проект
громадян, що потребують поліпшення житлових умов
Мета та завдання проекту
Інтеграція ВПО у місцеву громаду через будівництво
багатоквартирного житлового будинку для не захищених
верств населення та ВПО в Ужгороді.
Розробити план дій, знайти ділянку під будівнитцтво,
розробити проект відведення земельної ділянки зі зміною
цільового призначення, розробити ескізний проект, проектну
документацію, підготувати земельну ділянку до будівництва,
початок будівництва багатоповерхового жилого будинку,
введення в експлуатацію будинку
Територія, на яку проект
Закарпатська область, м.Ужгород
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Що найменше 70 родин (діти, дорослі, люди, пенсійного
кінцеві бенефіціари проекту віку) з числа ВПО отримають можливість вирішити
проблему постійного житла за умови мінімальної участі, що,
відповідно, стане вирішенням проблеми інтеграції. Реалізація
проекту дозволить поширити досвід на всю територію
Закарпатської області та в інших областях України
(потенційна кількість учасників складає 1,6 млн осіб).
Опис проблеми, на
Відсутність постійного житла для ВПО, відсутність
вирішення якої
удосконаленогомеханізму створення житла для ВПО на
спрямований проект
державному рівні.
Очікувані результати від
Будівництво будинку дозволить забезпечити постійним
реалізації проекту
житлом 200 осіб. Можливість ВПО по всій крайні
скористатися напрацюваннями у цьому проекті.
Розповсюдження (поширення) інформації про реалізацію
проекту, збільшить кількісний результат. Пропонується
розміщення 9 поверхового житлового будинку з
вбудованими приміщеннями для організації навчання, праці
та дозвілля мешканців будинку та населення прилеглої
території. Район будівництвапотребує додаткових
інфраструктурних об’єктів, якими будуть користуватися усі
мешканці району (декілька тисяч осіб)
економічна та/або бюджетна Збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок
ефективність реалізації
залучення коштів державного, обласного, місцевих бюджетів
проекту
та не бюджетних джерел фінансування будівництва
(фінансових ресурсів населення)
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
9

Покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб
В ході реалізації проєкту екологічний вплив буде незначним
Розробка плану дій, переведення цільового призначення
земельної ділянки для будівництва жилого
багатоповерхового будинку, проведення експертних оцінок
будівельників, створення ескізного проекту та проектної
документації, планування будівництва, підготовчі роботи,
будівництво об’єкта, введення в експлуатацію
2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього
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грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

17 000,0
16 000,0
16000,0
49 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проекту – 49 000,0 тис.грн. Відповідальні
виконавці – міська рада м.Ужгорода, Держмолодьжитло, ОК
ЖБК «Закарпаття-Донбас»

Доступне житло в Закарпатській області
1 Назва проекту регіонального
Доступне житло в Закарпатській області
розвитку (далі - проект)
2 Номер і назва завдання
1.4.9. Надання пільгового довготермінового кредитування,
регіональної стратегії
державної підтримки для молоді, учасників
розвитку, якому відповідає
антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб та
проект
інших категорій громадян, що потребують поліпшення
житлових умов.
3 Мета та завдання проекту
Створення належних умов для забезпечення житлом молодих
сімей та одиноких молодих громадян,учасників АТО, ВПО та
членів їх сімей, що проживають в Закарпатській області
шляхом створення сприятливих умов для розвитку
будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і
забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи
іпотечного житлового кредитування
4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
6 Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проект

Територія Закарпатської області
Молоді сім’ї, учасники АТО та члени їх сімей, внутрішньо
переміщені особи
В Україні більшість громадян не мають можливості отримати
доступ на ринок житла без підтримки держави та місцевої
влади.
Найбільш незахищеними категоріями, які потребують
підтримки на сьогодні є молодь, багатодітні родини,
працівники бюджетної сфери, педагогічні, медичні
працівники, учасники АТО, ВПО та члени їх сімей, рівень
доходів яких порівняно з іншими категоріями працюючих в
Україні є значно нижчим.
Протягом останніх п’яти років простежується тенденція до
постійного зростання вартості житла на первинному та
вторинному ринках. Недостатньо високий рівень доходів
населення призводить до відсутності платоспроможного
попиту на житло.
Крім того, складною залишається демографічна ситуація.
Недостатній рівень доходів та незадовільні житлові умови
призводять до міграційних процесів і відтоку з Закарпатської
області висококваліфікованих фахівців та обмежують
можливість народження дітей у сім’ях, які потребують
поліпшення житлових умов, що в свою чергу негативно
позначається на соціально-економічному розвитку
Закарпатської області в цілому. Крім того, переважна
більшість учасників АТО не мають власного житла або
потребують поліпшення житлових умов.
Отже, в Закарпатській області існує соціальна потреба у
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7 Очікувані результати від
реалізації проекту

сприянні забезпеченню житлом вищезазначених категорій
громадян, що потребують поліпшення житлових умов.
Вирішення житлового питання громадян шляхом підвищення
рівня доступності житла є важливою соціально-економічною
передумовою стабілізації життя суспільства. В умовах
сьогодення держава не в змозі у повній мірі забезпечити
громадян, які потребують поліпшення житлових умов,
безкоштовним житлом, тому єдиним можливим шляхом до
скорочення кількості осіб, які перебувають на квартирному
обліку, є створення накопичувального та відновлювального
ресурсу за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів. Такі
фінансово-кредитні механізми діють у державі та
реалізовуються за допомогою Державної спеціалізованої
фінансової установи «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву» (далі Держмолодьжитло). Структурним підрозділом
Держмолодьжитла в Закарпатській області є Закарпатське
регіональне управління Державної спеціалізованої
фінансової установи «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву» (далі - Закарпатське
регіональне управління Держмолодьжитла). У Закарпатській
області станом на 1 січня 2015 року за статистичними
даними на квартирному обліку перебуває 6052 сімей та
одиноких громадян і ця черга з кожним роком неухильно
збільшується. Учасників АТО за інформацією з
райдержадміністрацій та міськвиконкомів регіону станом на
1 січня 2017 року на квартирному обліку перебувало в регіоні
близько 300. У базі кандидатів на отримання пільгових
довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла на 1 січня 2017 року в Закарпатському
регіональному Держмолодьжитла перебуває 338 молодих
сімей та одиноких молодих громадян. Більшість з молодих
сімей, що потребують поліпшення житлових умов, не мають
можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної
підтримки, тому проблема забезпечення молодих сімей
житлом є дуже гострою на Закарпатті.
Вирішення житлової проблеми – це одна з головних умов
повноцінного та гармонійного розвитку суспільства,
підвищення демографічної активності та, як наслідок,
сталого економічного розвитку територій. Важливість
будівництва нового житла пов’язана з тим, що близько
половини нинішнього житлового фонду уже сьогодні
перебуває у незадовільному стані, потребує капітального
ремонту, як самих будинків, так і всіх комунікацій
Реалізація проекту сприятиме вирішенню таких важливих
соціально-економічних завдань, як:
сприяння соціальному захисту та вирішення житлових
проблем громадян - учасників програми;
збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок
залучення коштів державного, обласного, місцевих бюджетів
та не бюджетних джерел фінансування будівництва
(фінансових ресурсів населення);
збільшення обсягів сплати податків та обов’язкових
відрахувань (забезпечення замовлень будівельних
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економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту

соціальний вплив
екологічний вплив
8 Основні заходи проекту

підприємств, виробників будматеріалів, банків, транспортних
та інших суміжних підприємств, створення робочих місць);
отримання коштів від повернення кредитів до відповідного
бюджету в якості відновлювального ресурсу, що
спрямовується на подальше виконання програми;
зміцнення професійного ядра кадрів у галузях освіти,
охорони здоров`я, військової справи, державної служби за
рахунок закріплення на робочих місцях спеціалістів та
фахівців з високим рівнем кваліфікації, підвищення
престижу вказаних професій;
покращання соціального стану та демографічної ситуації в
Закарпатській області.
Виконання проекту є запорукою впровадження нових
фінансово-кредитних механізмів іпотечного кредитування,
стабілізації суспільства, створення сприятливих умов для
стабільної роботи підприємств, установ, організацій,
збереження та створення нових робочих місць, активізації
житлового будівництва в області, створення умов для
підтримки будівельної галузі.
Збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок
залучення коштів державного, обласного, місцевих бюджетів
та не бюджетних джерел фінансування будівництва
(фінансових ресурсів населення);
збільшення обсягів сплати податків та обов’язкових
відрахувань (забезпечення замовлень будівельних
підприємств, виробників будматеріалів, банків, транспортних
та інших суміжних підприємств, створення робочих місць)
Сприяння соціальному захисту та вирішення житлових
проблем громадян - учасників програми
В ході реалізації проєкту екологічний вплив буде незначним
Основними заходами проекту є:
надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям
та одиноким молодим громадянам (в тому числі,
багатодітним родинам),що потребують поліпшення житлових
умов на будівництво і придбання житла; їх обслуговування.
надання цільової фінансової підтримки учасникам АТО,
членам їх сімей й ВПО на обов’язковий власний внесок на
безповоротній основі.

9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

5 000,00
8 000,00
12 000,00
25 000,00
14 000,00
16 900,00 19 700,00
50 600,00
4 900,00
5 600,00
6 900,00
17 400,00
Загальна вартість проекту – 93 000, тис. грн. Відповідальний
виконавець– Закарпатське регіональне управління
Держмолодьжитла
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1.5.Забезпечення рівного доступу та підвищення якості медичних послуг
Покращення медичної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими
потребами за допомогою анімалотерапії (у тому числі іпотерапії)
1

Назва проекту регіонального
розвитку (далі – проект)

Покращення медичної реабілітації та соціальної адаптації
дітей з особливими потребами за допомогою анімалотерапії
(у тому числі іпотерапії)

2

Номер і назва завдання
регіональної стратегії, якому
відповідає проект
Мета та завдання проекту:

1.5.1. Підвищення доступності та якості надання медичної
допомоги

3

4

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари

5

Опис проблеми, на вирішення
якої спрямований проект

6

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та / або бюджетна
ефективність реалізації
проекту
соціальний вплив
екологічний вплив

Удосконалення діагностики та лікування захворювань дітей
з особливими потребами та обмеженими фізичними
можливостями за допомогою комплексу лікувальнореабілітаційних заходів, що проводяться спільно з
анімалотерапією (у т.ч. іпотерапією), створення та розвиток
місць для соціальної адаптації дітей з особливими
потребами, розробка та впровадження навчальних програм
та методичних рекомендацій із залученням анімалотерапії
для комплексної реабілітації дітей з обмеженими
можливостями.
Цільові групи: діти з особливими потребами у віці від 5 до 18
років в Закарпатській області та області Саболч-СатмарБерег. (Угорщина).
Кінцеві бенефіціари: батьки та члени сімей дітей з
особливими потребами, їхні родичі, вчителі, лікарі
На даний час спостерігається значне збільшення кількості
дітей із особливими потребами серед населення. Така
ситуація вимагає нових підходів до поліпшення процесу
відновного лікування та соціальної адаптації у суспільстві
таких дітей. У сучасних європейських підходах до
реабілітаційної терапії дітей з особливими потребами часто
використовується анімалотерапія (у тому числі іпотерапії).
Кількість існуючих центрів з реабілітації в області
недостатня для забезпечення потреб дітей з обмеженими
можливостями.
Загальна мета проекту полягає у поліпшенні медичної
реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими
потребами, за допомогою анімалотерапії. Основними
результатами проекту будуть реабілітаційні центри
анімалотерапії, створені в м. Ужгород. Проект дозволить
підвищити якість та доступність реабілітаційних послуг для
дітей з особливими потребами в санаторії «Малятко».
Розвиток інфраструктури реабілітаційних закладів, що
займаються медичною реабілітацією та соціальною
адаптацією дітей з особливими потребами.
Підвищення рівня соціальної адаптації дітей та підлітків з
особливими потребами.
Проект не передбачає впливу на навколишнє природне
середовище
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Основні заходи проекту

Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
Орієнтований обсяг
фінансування проекту, тис. грн.
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела

Створення двох центрів анімалотерапії в Ужгороді.
Покращення діагностики захворювань дітей з обмеженими
фізичними та психічними можливостями.
Забезпечення комплексу терапевтичних відновних,
реабілітаційних та фізіотерапевтичних заходів у поєднанні з
анімалотерапією.
Розробка та впровадження навчальних програм та
методичних рекомендацій для анімалотерапії.
Обмін досвідом між угорськими та українськими експертами
що стане основою для довготривалої транскордонної
співпраці.
2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

635,0

635,0

0,0

1 270,0

5 708,0

5 708,0

0,0

11 416,0

Інша інформація щодо проекту Загальна вартість проекту – 12 686,0 тис. грн. Відповідальні
(за потреби)
виконавці – управління зовнішньоекономічних зв’язків,
інвестицій та транскордонного співробітництва
облдержадміністрації, обласний спеціалізований дитячий
пульмонологічний санаторій «Малятко», Міжрегіональний
Центр транскордонного співробітництва
Покращення якості надання медичних послуг шляхом покращення матеріальнотехнічної бази закладів сфери охорони здоров'я
1 Назва проекту регіонального
розвитку (далі - проект)
2 Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту

4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

Опис проблеми, на вирішення
якої спрямований проект

Покращення якості надання медичних послуг шляхом
покращення матеріально-технічної бази закладів сфери
охорони здоров'я
1.5.2. Охорона материнства та дитинства, поширення знань
та практик щодо збереження репродуктивного здоров’я

Підвищення доступності та поліпшення якості надання
допомоги, створення оптимальних умов лікувальнопрофілактичної діяльності для обстеження і лікування хворих
Закарпатська область та інші регіони західної України
Хворі з пухлинами центральної нервової системи, судинною
патологією головного та спинного мозку, також пацієнти з
фармакорезистентною епілепсєю; діти – інваліди з
ураженням нервової системи; та інші жителі області.
Погіршення стану здоров’я населення району, зменшення
середньої тривалості життя, доступ населення до медичної
допомоги,незадовільний стан матеріально-технічної бази
медичних закладів.
На сьогоднішній день реабілітаційні послуги у Центрі
"Росинка" одночасно отримують біля 30 дітей. Для
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7 Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту

соціальний вплив
екологічний вплив
8 Основні заходи проекту

рівномірного забезпечення послугами Центру дітей з усіх
регіонів Закарпаття він працює по системі заїздів на 24 дні, а
на рівень районів висилаються путівки для направлення
потребуючих дітей в ОДЛ.
Основною проблемою лишається дефіцит обладнання для
занять з дітьми.
Для проведення належного відновного лікування персоналом
закладів охорони здоров’я буде використовуватись сучасне
реабілітаційне обладнання, а саме: стабілоплатформи,
вертикалізатори, засоби для розвитку дрібної моторики. Це
дасть змогу покращити ефективність та якість реабілітації.
Враховуючи те, що за останній час кількість хворих, що
потребують нейрохірургічних втручань, серед яких операції з
приводу цереброваскулярних захворювань, пухлин головного
і спинного мозку, вроджених вад розвитку, неухильно
зростає, то після реконструкції центру буде збільшено
операційні, реанімаційні та післяопераційні площі, що дасть
можливість надання допомоги жителям всіх регіонів
України та створить належні умови для роботи фахівцям
центру.
Зменшення показника дитячої інвалідності та збільшення
переліку медичних послуг Центру реабілітації та кількості
дітей, виписаних з позитивною динамікою з Центру
реабілітації.
Підвищення рівня надання медичних послуг.
Покращення умов роботи медичного персоналу, підвищення
якості та ефективності надання медичних послуг. Зниження
захворюваності та смертності серед населення.
Підвищення якості медичних послуг дітям з хронічними
хворобами нервової системи відбудеться за рахунок
придбання сучасного обладнання для реабілітації та
оснащення ним кабінетів. Це дозволить лікарям та іншим
фахівцям Центру істотно розширити перелік медичних
послуг та надавати допомогу дітям згідно Європейських
нормативів та у необхідних обсягах.
Впровадження інформаційних стандартів роботи з
пацієнтами, а саме: запис до спеціаліста Центру "Росинка" на
прийом та заняття, ведення електронної медичної
документації, формування, редагування і друк виписок,
довідок, епікризів, звітів, а також збереження копій цих
документів у медичній карті пацієнта.
Зменшення інвалідизації з дитинства
В ході реалізації проєкту екологічний вплив буде незначним
Підготовка тендерної документації для придбання
реабілітаційного обладнання, компʼютерного обладнання
для Центру "Росинка", монтаж, налаштування та запуск
мережі;
Розробка та установка програмного медико - статистичного
забезпечення;
Продовження робіт по реконструкції будівлі обласного
центру нейрохірургії та неврології по вул. Перемоги, 24
м.Ужгород та закупівля обладнання;
Реконструкція реабілітаційного центру обласної дитячої
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9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет

лікарні м.Мукачево, по вул. І.Франка, 39;
Капітальний ремонт комунального закладу „Ужгородська
районна лікарня‖;
Будівництво АЗПСМ с.Барвінок;
Берегівська центральна районна лікарня імені Бертолона
Ліннера – будівництво (добудова корпусу „А‖ Берегівської
центральної районної лікарні імені Бертолона Ліннера);
Капітальний ремонт приміщень стоматологічного відділення
Перечинської ЦРЛ в м. Перечин;
Капітальний ремонт корпусу пологового відділення КНП
«Хустська ЦРЛ ім. Віцинського О.П.»;
Капітальний ремонт будівлі Перечинської ЦРЛ (заміна вікон
та дверей) в м. Перечин;
Реконструкція будівлі клубу під соціально-культурний центр
(клуб,бібліотека,ФАП) в с.Мокра,60 Перечинського району;
Реконструкція, капітальний та поточний ремонт медичних
закладів району, внутрішніх мереж та системи опалення
2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

131743,300

34835,3
8733,560
175312,178
18
місцевий бюджет
29058,721
5614,67
3300,000
37973,394
3
інші джерела
13871,620
1900,00
1000,000
16771,620
0
11 Інша інформація щодо проекту Загальна вартість проекту – 230 057,192 тис. грн.
(за потреби)
Відповідальний виконавець – департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
1.6. Гармонійний розвиток національних меншин

1

Проведення заходів з розвитку міжнаціональних відносин
Проведення заходів з розвитку міжнаціональних відносин
Назва проекту регіонального
розвитку (далі - проект)

2

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект

3

Мета та завдання проекту

4

Територія, на яку проект
матиме вплив

5

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

1.6.2. Підтримка національно-культурних товариств з
розвитку етнокультурних надбань та задоволення потреб
національних спільнот

Підвищення рівня задоволення етно-національних потреб
національних меншин області
Закарпатська область

Представники національних меншин
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6

Опис проблеми, на вирішення
якої спрямований проект

7

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту
соціальний вплив
екологічний вплив

8

Основні заходи проекту

9

Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))

Забезпечення прав національних меншин

Гармонізація міжетнічних відносин; підтримка діяльності
національно-культурних товариств щодо задоволення мовноосвітніх і етнокультурних потреб національних спільнот
Підвищення рівня задоволення етно-національних потреб
національних меншин області

Створення умов для збереження національної самобутності
та етнічної ідентичності представників національних меншин
Проєкт не містить негативного впливу на довкілля
Організація і проведення зустрічей, засідань з питань
міжнаціональних відносин; відзначення пам’ятних дат,
історичних подій, ювілеїв, урочистих подій, національних
свят,
інших заходів
культурницького і просвітнього
спрямування, які проводяться громадськими організаціями
національних спільнот
2021 – 2023 роки

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

місцевий бюджет

80,0

80,0

100,0

260,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:

11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Загальна вартість проекту – 260,0 тис. грн. Відповідальний
виконавець – управління національностей та релігій
облдержадміністрації

1.7. Зміцнення громадянського суспільства, соціальної сфери та соціальної
включеності
Створення на Закарпатті «Ветеранського простору»
1 Назва проекту регіонального
Створення на Закарпатті «Ветеранського простору», як
розвитку (далі - проект)
головної платформи реалізації регіональних програм
соціального захисту УБД членів їх родин та родин загиблих.
2 Номер і назва завдання
1.7.1. Посилення інституційної спроможності організацій
регіональної стратегії
громадянського суспільства
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту
Мета: залучення ветеранів, військовослужбовців та членів їх
родин до соціально-економічного розвитку регіону шляхом
їх соціальної адаптації та психологічної реабілітації.
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4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

6 Опис проблеми, на вирішення
якої спрямований проект

Завдання:
Створення «Ветеранського простору» як інтегрованого
центру надання послуг та сервісів для ветеранів та членів їх
родин
Надання консультативних послуг для ЦА щодо пільг та
можливостей особистого розвитку
Надання послуг з психологічної реабілітації ЦА
Проведення професійної перекваліфікації та соціальної
адаптації ЦА
Сприяння ЦА у працевлаштуванні та започаткуванні власної
справи
Налагодження співпраці державних інституцій, місцевого
самоврядування та громадських об’єднань ветеранів для
соціальної адаптації ЦА.
Закарпатська область
На Закарпатті близько 25 000 колишніх та дійсних
військовослужбовців, з них понад 6000учасників бойових
дійта членів їх сімей. В області розташовано багато
військових формувань, підрозділів Збройних Сил України,
прикордонних військ та інших силових структур, в яких
щорічно відбувається звільненнявійськовослужбовців в
запас.
Члени родин загиблих (понад 100 родин).
Молодь області, з якою буде проводитися робота з
патріотичного виховання.
Повернення військовослужбовців, учасників АТО та членів
їх сімей до цивільного життя є своєрідним викликом, як для
самих ветеранів, так і для суспільства у цілому.
Концепція Державної цільової програми та План заходів
щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та
соціальної адаптації учасників антитерористичної операції
передбачають медичну, психологічну, соціальну та
професійну допомогу ЦА. Але на практиці нею охоплено не
більше ніж 30 відсотків ветеранів. Згідно Аналітичного звіті
щодо виконання Плану найбільш критична ситуація склалася
у сфері психологічної реабілітації, якою охоплено не більше
0,1 відсотків ЦА (станом на 2017р.). Наслідком такої ситуації
є випадки самогубства, зростання кількості розлучень та
проявів насильства в сім’ях (у 8 разів!). Що стосується
працевлаштування, то тільки близько половини ветеранів
знають про можливість отримання одноразової допомоги
для організації підприємницької діяльності і лише 2% готові нею скористатися. 7,7% військовослужбовців було
працевлаштовано у сфері державного управління та оборони.
Серед основних причин такого стану слід визначити
наступні:
Відсутність в регіоні інтегрованих послуг для ЦА. Ветерани
змушені звертатись за послугами до різних установ, а іноді і
за межі регіону.
Відсутність спеціальних знань та навичок з практичної
роботи з ветеранами та членами їх сімей у посадових осіб на
місцях.
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7 Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту

соціальний вплив

екологічний вплив
8 Основні заходи проекту

Низький рівень залучення ветеранів та членів їх сімей до
існуючих послуг (брак знань та недовіра).
Специфіка регіону, де значна частина ЦА проживає у
віддалених населених пунктах та не може отримати належні
послуги.
Проект передбачає створення центру, в якому буде
надаватися весь спектр послуг для ветеранів та членів їх
родин, залучення самих учасників бойових дій до надання
послуг та створення мобільних бригад для охоплення ЦА, що
проживає у віддалених районах.
Довготривалі результати:
Прискорений соціально-економічний розвиток регіону
завдяки залученню та активізації ветеранів та членів їх
родин.
Значне зниження соціальної напруги у ветеранському
середовищі та суспільстві у цілому.
Посилення патріотизму в регіоні та підвищення іміджу
ветеранів та Збройних Сил загалом.
Ветерани Закарпаття та члени їх родин мають змогу
одержати якісні комплексні соціальні, психологічні,
консультативні тощо послуги у «Ветеранському просторі».
Зріс рівень поінформованості ЦА щодо пільг та можливостей
особистого розвитку.
Покращився психологічний стан ветеранів та членів їх сімей.
Ветерани області та члени їх родин мають можливість
опанувати нові цивільні професії.
Зросла кількість працевлаштованих колишніх військових та
тих, хто відкрив власну справу.
Ветерани з віддалених районів мають доступ до послуг
завдяки роботі мобільних бригад «Ветеранського простору».
Зріс рівень взаємодії всіх зацікавлених сторін (державних
інституцій, місцевого самоврядування та громадських
об’єднань ветеранів) у задоволенні потреб ЦА.
Проект сприятиме зростанню кількості зайнятих в економіці
краю
Зростанню якості робочої сили
Розвитку підприємництва в регіоні
Залученню іноземних інвестицій для фінансування власних
справ ЦА
Для подальшої роботи та розвитку «Ветеранського простору»
будуть залучатися позабюджетні кошти та іноземні
інвестиції
Покращиться інвестиційна привабливість регіону.
Зниження соціальної напруги у ветеранському середовищі
Зросте якість послуг для ЦА
Покращиться якість життя ЦА
Зросте частка самозайнятого населення
Зросте частка активного, патріотичного населення.
Проект сприятиме створенню нових, екологічних
підприємств та ініціатив ЦА.
Облаштування приміщень «Ветеранського простору»
Залучення кваліфікованого персоналу, у тому числі із
середовища самих ветеранів

74

9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет

Вивчення потреб ЦА
Надання послуг:
Психологічна адаптація;
Юридична та соціальна консультація;
Професійна перекваліфікація;
Спортивна реабілітація;
Надання послуг у віддалених районах мобільними групами;
Створення місцевих (ОТГ) центрів обслуговування ЦА.
Проведення громадських обговорень потреб та проблем ЦА
за участі державних інституцій, місцевого самоврядування та
громадських об’єднань ветеранів.
2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

17 000, 000

3 рік

8 000, 00

8 000, 000

2 000, 00

2 000, 000

0
місцевий бюджет

3 000, 000

Усього

33 000,
000
7 000, 000

0
інші джерела

1 000, 000

2 000,
4 000, 000
7 000, 000
000
11 Інша інформація щодо проекту Загальна вартість проекту – 47 000, 0 тис. грн.
(за потреби)
Відповідальний виконавець – ГО «Наше рідне Закрпаття»
Підтримка ініціатив молодіжних громадських організацій області
1 Назва проекту
Підтримка ініціатив молодіжних громадських організацій
регіонального розвитку
області
(далі - проект)
2 Номер і назва завдання
1.7.3. Підтримка громадських ініціатив молоді,
регіональної стратегії
молодіжних громадських організацій
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту Молодь є важливою складовою сучасного
українського суспільства, носієм
інтелектуального потенціалу, визначальним
фактором соціально-економічного прогресу. Від
здатності молоді бути активною творчою силою
значною мірою залежить процес державотворення.
Надзвичайно важливим є питання щодо
формування духовних потреб молоді, її
зацікавленості у дослідженні загальнолюдських
цінностей та історичної спадщини народу,
залучення до культурного життя. Соціальне
становище молоді як однієї з найбільш уразливих
категорій населення, яка характеризується
наявністю амбіцій, завищеними очікуваннями,
пошуком власного шляху та прагненням до
самореалізації, є показником успішності
суспільства, можливості реалізації його
потенціалу. Метою Програми Основними
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4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
6 Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект:

7 Очікувані результати від
реалізації проекту:

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

завданнями Програми є: відродження
національно-патріотичного виховання,
утвердження громадянської свідомості і активної
позиції молоді; популяризація та утвердження
здорового і безпечного способу життя та
культури здоров’я серед молоді; набуття
молодими людьми знань, навичок та інших
компетентностей поза системою освіти (розвиток
неформальної освіти); створення умов,
спрямованих на працевлаштування молоді
(забезпечення первинної і вторинної зайнятості та
самозайнятості молоді); надання підтримки
інститутам громадянського суспільства;
налагодження міжрегіональних та міжнародних
зв’язків, підтримка і стимулювання обдарованої
молоді; інформаційне забезпечення державної
політики у молодіжній сфері.
Закарпатська область
Молодь у віці 14-35 років ( 15 тис. осіб)
слабка мотивація до дотримання молодими людьми
здорового і безпечного способу життя, недостатній
рівень знань та навичок молоді у галузі безпеки
життєдіяльності; низький рівень зайнятості молоді на
ринку праці за обраною професією; повільні темпи
розвитку молодіжного підприємництва; недостатнє
використання інноваційного потенціалу молоді; низька
якість загальної освіти молоді, недостатнє застосування
потенціалу неформальної освіти з метою підвищення
конкурентоспроможності молоді на ринку праці;
несистемний характер формування у молодих людей
громадянськості та патріотизму; відсутність
ефективного механізму формування й реалізації
молодіжної політики на засадах громадянського
суспільства, нерозвиненість низової ланки в системі
координації молодіжних процесів; низький рівень
організації та культури молодіжного дозвілля.
Створення сприятливих умов для розвитку і
самореалізації української молоді, формування її
громадянської позиції та національно-патріотичної
свідомості, повноцінної участі молодих людей у
розбудові громадянського суспільства.
Надання підтримки молодим громадянам у
працевлаштуванні та реалізації підприємницьких
ініціатив.
підвищити рівень громадської активності та
патріотичної; свідомості молоді, створити моральноетичні засади для її всебічного розвитку; залучити
молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення
механізму реалізації державної молодіжної політики;
підвищити рівень правової культури молодих громадян,
зокрема в питаннях поваги до прав і свобод людини,
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екологічний вплив

відповідальності за власне життя; збільшити чисельність
молоді, залученої до популяризації та утвердження
здорового і безпечного способу життя та культури
здоров’я; забезпечити залучення молоді до волонтерства
як форми суспільно значимої діяльності вторинної
зайнятості; підвищити рівень самоорганізації і
самоврядування інститутів громадянського суспільства;
збільшити чисельність молоді, що бере участь у
діяльності інститутів громадянського суспільства
Проєкт не містить негативного впливу на довкілля

Проведення обласних, районних та міських акцій, ігор (у
тому числі комп’ютерних), конкурсів, засідань за
круглим столом, дебатів, семінарів (тренінгів),
конференцій, форумів, фестивалів спрямованих на:
посилення профілактики правопорушень через
підвищення рівня правових знань, правової культури та
правової поведінки молоді; формування патріотичної
свідомості та активної громадянської позиції молоді,
виховання у молоді почуття особистої та національної
гідності; виховання у молоді толерантності до
національно-культурного різноманіття, шанобливого
ставлення до вкладу національних меншин у
державотворчі процеси України; формування
бережливого ставлення до довкілля; підтримки ініціатив
молоді, створення умов для її творчого і духовного
розвитку, інтелектуального самовдосконалення;
підвищення рівня здоров’я молоді, популяризація та
утвердження здорового і безпечного способу життя та
культури здоров'я серед молоді; сприяння зміцненню
психічного здоров’я молодих людей, формування
внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному
середовищі; забезпечення репродуктивного здоров'я
молоді, популяризація серед молоді знань з безпеки
життєдіяльності; спрямування професійних інтересів
молоді та формування усвідомлених мотивів вибору
певного виду діяльності; сприяння розвитку
молодіжного підприємництва, самозайнятості та
ефективного просування молодих людей у
підприємницькому середовищі; залучення молоді до
волонтерської діяльності; формування та реалізації
механізмів підвищення рівня зайнятості молоді шляхом
забезпечення вторинної зайнятості
9 Період реалізації проекту;
2021 – 2023 роки
10 Орієнтовна вартість
2021
2022
2023
Разом
проекту, тис. грн.
8

Основні заходи проекту:

державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела

0,0
700,0
0,0

0,0
800,0
0,0

0,0
900,0
0,0

0,0
2400,0
0,0
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11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Загальна вартість проекту – 2400,0 тис. грн.
Відповідальний виконавець – управління молоді та
спорту облдержадміністрації, молодіжні громадські
організації області

Програма 2. Прискорення досягнення конкурентоспроможності та інноваційності
регіональної економіки

1
2

3

4
5

6

7

2.1. Розвиток малого і середнього підприємництва
Комплексна підтримка виноробства як традиційного ремесла на Закарпатті
Назва проекту регіонального Комплексна підтримка виноробства як традиційного ремесла
розвитку (далі - проект)
на Закарпатті
Номер і назва завдання
2.1.1. Покращення регіонального бізнес-середовища
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту
Підтримка та популяризація традиційного ремесла
Закарпаття шляхом створення мотиваційних інструментів та
сприятливого бізнес середовища.
Завдання 1. Промоція традицій виноробства Закарпатської
області.
Завдання 2. Створення фінансових інструментів підтримки
традиційного виноробства в Закарпатській області.
Територія, на яку проект
Закарпатська область.
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Цільові групи:
кінцеві бенефіціари проекту
1) Винороби;
2) Органи місцевої влади
Кінцеві бенефіціари:
1) Туристи
2) Споживачі продукції
Опис проблеми, на вирішення Відповідно до історичних та природніх складових Закарпаття
якої спрямований проект
має потенціал до того, аби стати лідером виноробства в
Україні. Одночасно обмеженість існуючих механізмів
підтримки виноробів не сприяє прискореному зростанню
ринку вина на території регіону. Одним із ключових завдань
також є створення сприятливих умов для зростання якості
закарпатських вин зростала.
Очікувані результати від
1. До 70% малих виноробів вийдуть з тіні
реалізації проекту
2. Якість продукції малих виноробів зросте.
3. Буде створено сприятливий клімат для створення та
розвитку малих виноробів.
4. Закарпаття стане лідером малого виноробства в Україні.
економічна та/або бюджетна Створення нових робочих місць
ефективність реалізації
Поява нових підприємців
проекту
Збільшення кількості туристів та супутніх послуг, що їм
надаються
Скорочення тіньового ринку у сфері виноробства
соціальний вплив
Створення умов для розвитку традиційного ремесла,
культури, та сприятливих економічних умов.
екологічний вплив
Проект не передбачає негативного екологічного впливу.
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8 Основні заходи проекту

9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1. Дослідження,
розробка
та
створення
інструментів/методики мотивації (в тому числі фінансової)
для розвитку малих виноробів, а також початківців.
2. Промоційні заходи з метою популяризації закарпатського
вина в Україні.
3. Підтримки 50 малих виноробів Закарпатської області із
залученням бюджетних коштів.
2021-2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

0,0
6000,0
6000,0
12 000,0
300,0
600,0
600,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проєкту: 13500,0 тис грн.
Відповідальний виконавець: Комунальне підприємство
«Агентство регіонального розвитку і транскордонного
співробітництва «Закарпаття»

Промоція експортних можливостей регіону та просування товаровиробників
області
1 Назва проєкту регіонального Промоція експортних можливостей регіону та просування
розвитку (далі - проєкт)
товаровиробників області
2 Номер і назва завдання
2.1.2. Сприяння відкриттю нових ринків збуту товарів і
регіональної стратегії
послуг
розвитку, якому відповідає
проєкт
3 Мета та завдання проєкту
Метою зазначеного проєкту є розширення міжнародних та
міжрегіональних зв’язків, диверсифікація ринків збуту
товарної продукції та послуг, інтеграції до ринку країн
Європейського Союзу.
Завдання:
Закріплення позицій підприємств на стратегічно важливих
ринках збуту товарної продукції та послуг. Освоєння
нових перспективних ринків згідно з основними
напрямами зовнішньоекономічної діяльності області.
4 Територія, на яку проєкт
матиме вплив
5 Цільові групи проєкту та
кінцеві бенефіціарипроєкту
6 Опис проблеми, на вирішення
якої спрямований проєкт

7 Очікувані результати від
реалізації проєкту

Закарпатська область
Суб’єкти господарювання, які мають потенціал до продажу
виробленої продукції на експорт
Експортно-орієнтованікомпанії є вагомою складовою
розвитку економіки регіону. Заходи, що передбачаються
проектом, дозволять забезпечити активізацію інформаційної
роботи щодо експортного, інвестиційного та економічного
потенціалу Закарпатської області. Водночас, цілі проєкту
сприятимуть широкому представленню місцевих
товаровиробників у ході міжнародно-виставкових заходів,
що мають пріоритетне для Закарпатської області значення
Підвищення
рівня
поінформованості
потенційних
іноземних споживачів про експортні можливості

79

економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проєкту

соціальний вплив

екологічний вплив
8 Основні заходи проєкту

9 Період реалізації проєкту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проєкту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет

Закарпатської області.
Розширення географії торговельних партнерів області.
Просування продуктів регіону на зовнішні ринки.
Збільшення ємності внутрішнього ринку та експортних
можливостей.
Сприяння розширенню ринків збуту продукції місцевих
товаровиробників.
Проведення 40 зустрічей з представниками іноземних
делегацій.
Залучення 50 закарпатських бізнес структур до участі у
виставкових заходах за участі іноземних партнерів.
Підтримка 5 торгових місій.
Підтримка 40 підприємців для участі в галузевих
виставках
Створення сприятливих умов для підвищення
промислового потенціалу регіону.
Розповсюдження, реєстрація виставкових заходів кожного
року та створення бази комерційних пропозицій
закарпатських виробників
Популяризація продукції місцевих товаровиробників.
Розвиток міжнародної кооперації
Проєкт не передбачає нанесення шкоди навколишньому
середовищу
Проведення 10 конференцій, круглих столів, тренінгів для
експортерів з питань розширення ринків збуту продукції,
налагодження прямих контактів.
Інформування потенційних іноземних споживачів про
експортні можливості Закарпатської області.
Оцінка географії торговельних партнерів області, структури
експорту.
Надання методично-консультаційної допомоги суб’єктам
господарювання області з питань зовнішньоекономічної
діяльності та законодавства іноземних держав, а також з
питань проходження сертифікації.
Проведення зустрічей бізнесу з успішними експортерами.
Поширення інформації стосовно проведення тендерів,
комерційних пропозицій, що надходять від ТЕМ у складі
Посольств, міжнародної виставково-ярмаркової діяльності.
Надання практичної допомоги підприємцям у проведенні
торговельно-економічних операцій на внутрішньому та
зовнішньому ринках.
Виставка експортних можливостей українських
підприємств, а також компаній з іноземним капіталом.
Підтримка 5 торгових місій.
Підтримка 40 підприємців для участі в галузевих виставках
2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

0,0
200,0

0,0
300,0

0,0
400,0

0,0
900,0
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інші джерела
11 Інша інформація щодо
проєкту (за потреби)

1
2

3

4
5

6

7

8
9
10

0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проєкту: 900,0 тис грн.
Відповідальний виконавець: департамент
розвитку і торгівлі

0,0
економічного

Конкурс стартапів Закарпаття
Назва проекту регіонального Конкурс стартапів Закарпаття
розвитку (далі - проект)
Номер і назва завдання
2.1.4. Підтримка стартапів та інновацій в секторі МСП
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту
Стимулювання та підтримка малого бізнесу (стартапи) для
ведення підприємницької діяльності.
Завдання:
1) надання фінансової підтримки для реалізації
перспективних бізнес-проектів;
2) популяризація ідей підприємництва та інструментів
підтримки бізнесу в області.
Територія, на яку проект
Закарпатська область
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Цільові групи:
кінцеві бенефіціари проекту
- МСП;
- фізичні особи, що хочуть зайнятися підприємницькою
діяльністю.
Кінцеві бенефіціари:
- ОМС;
- Споживачі товарів та послуг.
Опис проблеми, на вирішення Окрім браку знань та досвіду, основна перешкода на шляху
якої спрямований проект
до відкриття власної справи для мешканців Закарпаття –
відсутність стартового капіталу. Навіть після проходження
навчальних курсів, та інших тренінгів переважна більшість
учасників стикається із відсутністю джерела фінансової
допомоги, що покрило би принаймні частину першочергових
витрат на придбання обладнання, чи ін.
Очікувані результати від
Створення нових суб’єктів підприємництва в області.
реалізації проекту
Створення робочих місць.
Створення сприятливого клімату для бізнесу
економічна та/або бюджетна Створення не менше 30 стартапів на території області.
ефективність реалізації
Збільшення надходження до бюджетів ОМС
проекту
соціальний вплив
Популяризація підприємництва як виду діяльності
екологічний вплив
Проект не передбачає негативного впливу на екологію
Основні заходи проекту
Проведення трьох конкурсів Стартапів
Надання підтримки 30 стартапам-переможцям конкурсу
Період реалізації проекту (з
2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
1000,0
2000,0
0,0
3000,0
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місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проєкту: 6000,0 тис грн.
Відповідальний виконавець: Комунальне підприємство
«Агентство регіонального розвитку і транскордонного
співробітництва «Закарпаття»

«СтартЕнергія» - програма акселерації бізнесу в сфері енергоефективності
та енергозбереження
1 Назва проекту регіонального «СтартЕнергія» - програма акселерації бізнесу в сфері
розвитку (далі - проект)
енергоефективності та енергозбереження
2 Номер і назва завдання
2.1.4. Підтримка стартапів та інновацій в секторі МСП
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту
Загальна мета проекту полягає у створенні сприятливого
середовища, яке буде підтримувати Молодих Новаторів, з
метою започатковування змін у сфері енергоефективності
шляхом створення надзвичайно інноваційних стартапів
Закарпатській області.
Завдання 1. Проведення конкурсу стартапів серед молодих
підприємців, студентів, науковців, новаторів, відбір
учасників програми, залучення учасників (мотиваційні
семінари, промоційні заходи)
Завдання 2. Підвищення рівня знань щодо формування
бізнес-ідей, розробки бізнес-планів, проведення
переговорів з іноземними партнерами, здійснення
програми навчання для сформованих груп учасників.
Завдання 3. Презентація успішних проектів на
регіональному рівні, транскордонному рівні та
транснаціональному рівні, пошук та залучення коштів на
розвиток бізнес-ідей
4 Територія, на яку проект
Закарпатська область
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
Основною цільовою групою проекту є ключові регіональні
кінцеві бенефіціари проекту суб'єкти екосистеми, включаючи регіональні органи влади,
малі і середні підприємства, Центри інновацій та бізнесу,
університети та суб'єкти підтримки бізнесу.
Прямою цільовою групою є Молоді Новатори, які беруть
участь у програмі, студенти, старшокласники, молоді
науковці, підприємці, вікова категорія – до 35 років. Вимоги
та критерії вибору будуть конкретизовані у Відкритому
Конкурсі з початку 2020 року
6 Опис проблеми, на вирішення Історично, середовище та культура підприємництва в
якої спрямований проект
Закарпатті є слабшою і менш розвиненою в порівнянні з
іншими регіонами України. Сьогодні ситуація в області
залишається незадовільною з точки зору рівня розвитку
підприємництва.
Молоді новатори часто не в змозі перенести свої ідеї на новий
рівень, тобто перетворити їх у товарні рішення (продукти або
послуги) з різних причин. Це може бути викликано
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7 Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
8 Основні заходи проекту

відсутністю досвіду та знань, відсутністю або недостатньою
підтримкою та інформацією в бізнесі або недостатнім
фінансуванням. Усі ці фактори поєднуються, в результаті
чого підприємництво та інноваційне середовище стають
жорсткими.
Як наслідок цього, Молоді Новатори, як правило,
переїжджають в іншу країну через відсутність можливостей,
де вони могли б самостійно себе реалізувати. Це явище
називається ефектом відтоку мізків, і це є одним із серйозних
викликів області.
Крім того, ще одним великим викликом для Закарпатської
області та України вцілому стала енергетика, зокрема,
напрямок енергоефективності. У радянські часи в Україні
широко впроваджувались неефективні рішення з
енергозбереження, що є однією з причин того, чому місцеві
ціни на енергію високі, первинна енергія імпортується, а
енергетичні ринки є фрагментарними.
Вищезгадані виклики будуть розглядатися в рамках проекту
шляхом залучення Молодих Новаторів та розкриваючи їх
потенціал для вирішення питань енергоефективності через
інноваційну схему навчання прискорення бізнесу
(акселерації). Крім того, створення регіональних структур, що
зв'язують ключових регіональних зацікавлених сторін та
державних органів, є дієвим інструментом просування знань
про те, як підвищити рівень молодих новаторів до рівня
успішних підприємств
Отже, проект «СтартЕнергія» безпосередньо співвідноситься
з Конкретною ціллю регіональної стратегії, оскільки вона
сприяє створенню нових інноваційних систем навчання,
покращує знання всіх зацікавлених сторін та зміцнює
підприємницьку культуру та навчання з довгостроковим
впливом на економіку та суспільство
Підвищення рівня знань мешканців області щодо формування
бізнес-ідей, розробки бізнес-планів, проведення переговорів з
іноземними партнерами, здійснення програми навчання для
сформованих груп учасників
Запровадження енергоефективних рішень в області через
реалізацію бізнес-проектів
Збільшення надходжень до бюджету через отримання
податків від успішної діяльності новостворених підприємств
Популяризація енергоощадливості та енергозбереження
Зменшення викидів вуглекислого газу
Завдання 1. Проведення одного конкурсу стартапів
(мотиваційні семінари та оголошення конкурсу), формування
вимог та критеріїв відбору учасників.
Завдання 2. Проведення 7 тренінгів та семінарів для
учасників, розробка навчальних пакетів та тренінгових
матеріалів.
Завдання 3. Проведення презентація проектів на
регіональному рівні, поширення інформації про успішні
стартами області з метою залучення потенційних інвесторів
до реалізації проектів, надання 10 мікрогрантів із обласного
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бюджету на реалізацію стартапів
9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела ( МТД)
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1 рік

2021 – 2023 роки
2 рік
3 рік

Усього

0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1000,0
1000,0
3 000,0
700,0
0,0
0,0
700,0
Загальна вартість проекту 3700,0 тис. грн.
Відповідальний виконавець: ГО «Центр європейських
ініціатив» спільно з департаментом економічного розвитку і
торгівлі

Розвиток мережі ЦНАП Закарпатської області
1 Назва проекту регіонального Розвиток мережі ЦНАП Закарпатської області
розвитку (далі - проект)
2 Номер і назва завдання
2.1.5. Розвиток інфраструктури підтримки МСП
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту
Переведення більшості адміністративних послуг, які
надаються через ЦНАП в електронну форму.
4 Територія, на яку проект
Закарпатська область
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
Суб’єкти звернення (населення), ЦНАПи області, суб’єкти
кінцеві бенефіціари проекту надання адміністративних послуг
6 Опис проблеми, на
В умовах активізації законодавства у сфері адміністративних
вирішення якої спрямований (публічних) послуг виникає необхідність у створенні умов для
проект
надання послуг в режимі «он-лайн». Однак, станом на
сьогодні існуючі центри надання послуг в своїй більшості не
мають технічної можливості здійснити повний перехід на
надання послуг віддалено. Переведення послуг в електронний
формат дозволить скоротити час надання публічних послуг,
скоротить час очікування та дозволить повністю відмінити
черговість
7 Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або бюджетна Проєкт дозволить здійснити шлях назустріч цифровізації
ефективність реалізації
суспільства, створивши умови для переведення до 70 відс.
проекту
адміністративних послуг в режим онлайн
соціальний вплив
Проєкт дозволить скасувати черги в ЦНАП
екологічний вплив
Відсутній вплив
8 Основні заходи проекту
1) створення електронних платформ для центрів надання
адміністративних послуг, в тому числі веб-сайтів,
електронних додатків тощо;
2) закупівля необхідного обладнання для забезпечення
роботи центрів;
3) проведення ремонтів, реконструкцій приміщень та
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будівництва центрів надання адміністративних послуг;
4) створення 7 віддалених робочих місць центрів надання
адміністративних послуг,
закупівля обладнання
9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4
5

6

7

1 рік

2021 – 2023 роки
2 рік
3 рік

Усього

14500,0
8000,0
5500,0
28000,0
1500,0
1450,0
1450,0
4400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проекту – 32400,0 тис грн.
Відповідальний виконавець: Департамент економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування

Формування інфраструктури підтримки бізнесу Закарпатської області
Назва проєкту
Формування інфраструктури підтримки бізнесу Закарпатської
регіонального розвитку
області
(далі - проєкт)
Номер і назва завдання
2.1.5.Розвиток інфраструктури підтримки МСП
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проєкт
Мета та завдання проєкту Підвищення обізнаності споживачів фінансових послуг,
активізація приватних підприємців та надання системної
консультативної підтримки малим бізнесам на сільських
територіях.
Можливість консультативної підтримки через залучення
місцевих консультантів для вирішення конкретних
проблем бізнесу або завдяки залученню міжнародних
консультантів до впровадження найкращих практик на
підприємствах, які мають потенціал стати лідерами ринку в
майбутньому
Територія, на яку проєкт
Закарпатська область
матиме вплив
Цільові групи проєкту та
Новостворені підприємства (підприємці), що перебувають на
кінцеві бенефіціарипроєкту початковому етапі їх розвитку, в тому числі зацікавлені
особи, які хочуть започаткувати бізнес та діючі представники
бізнесу
Опис проблеми, на
Однією з найбільших проблем для бізнесу є доступ до
вирішення якої
«дешевих» фінансових ресурсів для започаткування або
спрямований проєкт
розширення власної справи. Проєктом передбачається
надання систематичного супроводу ведення
підприємницької діяльності від процесу реєстраційних дій
до стратегії ведення бізнесу
Очікувані результати від
реалізації проєкту
економічна та/або бюджетна - створення нових суб’єктів підприємницької діяльності;
ефективність реалізації
- розробка бізнес-планів, інвестиційних проєктів;
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проєкту

- створення нових робочих місць в рік;
- додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів;
- підтримка та розвиток діючих підприємств
в рік;
- надання консультаційних послуг для бізнесу
соціальний вплив
- Поширення інформації про започаткування та ведення
бізнесу, успішні бізнес-практики;
- Розвиток інноваційного потенціалу регіону;
- Розвиток бізнес-середовища
екологічний вплив
Проєкт не передбачає нанесення шкоди навколишньому
середовищу
8 Основні заходи проєкту
Створення бізнес-інкубатора, який задовольнить потреби
діючих підприємців області та підприємців-початківців та
Центру консультаційної підтримки для місцевого бізнесу;
відновлення роботи регіонального фонду підтримки
підприємництва в області; запровадження фінансових
механізмів підтримки підприємництва (відшкодування
відсотків
за
кредитами,
пільгове
кредитування,
револьверний фонд тощо); підтримка веб-порталу про
інвестиційний потенціал області; створення центрів
підтримки підприємництва в ОТГ та мережі сільських
бізнес-центрів області
9 Період реалізації проєкту (з
2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проєкту, тис.
грн:
державний бюджет
2000,0
0,0
0,0
2000,0
місцевий бюджет
3000,0
4000,0
4000,0
11000,0
інші джерела
0,0
0,0
0,0
0,0
11 Інша інформація щодо
Загальна сума проекту: 13000,0 тис грн
проєкту (за потреби)
Відповідальний виконавець: департамент економічного
розвитку і торгівлі спільно з органами місцевого
самоврядування

1

2

3

Підтримка у створенні мережі хабів розвитку бізнесу
Назва проєкту
Підтримка у створенні мережі хабів розвитку бізнесу
регіонального розвитку
(далі - проєкт)
Номер і назва завдання
2.1.5.Розвиток інфраструктури підтримки МСП
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проєкт
Мета та завдання проєкту
Створення майданчиків для підтримки та розвитку
бізнесу
Завдання:
- Підтримка у створенні 2 бізнес-хабів на території
Закарпатської області
- Проведення навчань для бізнесу
- Проведення навчань для бажаючих започаткувати
власний бізнес
- Проведення форумів, конференцій для бізнес
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4
5
6

7

8

Територія, на яку проєкт
матиме вплив
Цільові групи проєкту та
кінцеві бенефіціари проєкту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проєкт

спільноти
- Створення коворкінг-зони для підприємців
Закарпатська область.
10 000 відвідувачів бізнес хабів у рік
Мала кількість прикладів, що надихають та велика
кількість міфів заважають розвитку підприємництва,
відсутність духу підприємництва не дозволяє
використовувати місцевий людський та природній
потенціал для економічного розвитку регіону. Проєкт
передбачає створення інституційної можливості – бізнесхабу (креативної зони), який би дозволяв поєднувати в
межах одного приміщення різні заходи/діяльність з
обговорення бізнес-ідей, бізнес-навчання. Бізнес-хаб буде
місцем, у якому ініціатори створення бізнесу зможуть
поспілкуватися між собою та зустрітися з успішними
бізнесменами. Такий формат сприятиме виникненню нових
бізнесів у Закарпатській області. Бізнес-хаб повинен надавати
свої послуги на основі самоокупності

Очікувані результати від
реалізації проєкту
економічна та/або бюджетна - Відкриття двох бізнес-хабів
ефективність реалізації
- Проведення не менше як 50 заходів для бізнесу (зустірчі,
проєкту
круглі столи, конференції, робочі групи)
соціальний вплив
- Покращення середовища для ведення малого та середнього
бізнесу.
- Збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності.
екологічний вплив
Проєкт не передбачає нанесення шкоди навколишньому
середовищу
Основні заходи проєкту
Створення схеми управління та статутних документів,
реєстрація, оснащення бізнес хабу.
Промоція бізнес хабу серед жителів області та бізнесової
спільноти регіону.
Проведення конкурсу бізнес‐ ідей серед молоді.
Проведення тренінгів для найкращих учасників
конкурсу бізнес‐ ідей.
Серія мотиваційних зустрічей з успішними бізнесменами.
Поширення відеоролика «Найкраща робота – власна
справа» для мотивації молоді до створення власного бізнесу.

Період реалізації проєкту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проєкту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо

2021 – 2023 роки

9

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

0,0
0,0
0,0
1500,0
1500,0
400,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проєкту: 3400,0 тис грн.

0,0
3400,00
0,0
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проєкту (за потреби)

Відповідальний виконавець: департамент економічного
розвитку і торгівлі спільно з органами місцевого
самоврядування

Підтримка у проведенні освітніх заходів для представників МСП
1

2

3

4
5

6

7

Назва проєкту
регіонального розвитку
(далі - проєкт)
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проєкт
Мета та завдання проєкту

Територія, на яку проєкт
матиме вплив
Цільові групи проєкту та
кінцеві бенефіціари
проєкту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проєкт

Очікувані результати від
реалізації проєкту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проєкту

соціальний вплив
екологічний вплив
8

Основні заходи проєкту

Підтримка у проведенні освітніх заходів для представників
МСП
2.1.6. Розвиток бізнес освіти

Метою зазначеного проєкту є отримання практичних
знань та навичок у підприємницькій діяльності та
управлінні бізнесом від практиків.
Закарпатська область
Студенти вищих навчальних закладів Закарпатської області,
жінки, внутрішньо переміщені особи та учасники АТО – до
100 осіб на рік
Перед більшістю молодих людей після закінчення навчання
постає питання подальшого працевлаштування. В той же
час невеликі закарпатські підприємства потребують нових
ідей і кадрів, які мають хоча б нетривалий досвід реалізації
конкретних завдань та проєктів (навчати самим у них немає
часу) і позитивні рекомендації від інших роботодавців. У
проєкті пропонується практичне навчання від керівників та
власників місцевих компаній. Тим випускникам Школи, які
успішно захистять свої ідеї з розвитку бізнесу, проєкт дасть
можливість стажування в закарпатських підприємствах та
менторства від успішних підприємців

Даний проєкт сприятиме молоді та вразливим групам
населення Закарпатської області в отриманні практичних
знань, навичок та досвіду роботи з метою подальшого
працевлаштування на підприємствах області, які, в свою
чергу, отримають нових співробітників з креативними ідеями
та підходами в управлінні, а початківці-підприємці –
менторів із бізнесу
отримання практичних знань та навичок у підприємницькій
діяльності та управлінні бізнесом від практиків
проєкт не передбачає нанесення шкоди навколишньому
середовищу
Оцінка потреб і попиту
компаній у спеціалістах з
конкретними навичками та компетентностями;
складання списку компаній, які готові до співробітництва з
проєктом, та укладання договорів;
формування плану навчання, стажування та менторства;
набір викладачів, тренерів та студентів до Школи;
організація стажування;
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промоція Школи в мережі Інтернет та в вищих навчальних
закладах Закарпатської області, оприлюднення історій
успіху випускників; створення мережі випускників Школи
9 Період реалізації проєкту (з
2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проєкту, тис.
грн.:
державний бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
місцевий бюджет
300,0
300,0
300,0
900,0
інші джерела
0,0
0,0
0,0
0,0
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проєкту: 900,0 тис грн.
проєкту (за потреби)
Відповідальний виконавець: департамент економічного
розвитку і торгівлі

1
2

3

4
5

2.2. Розвиток туристичної та оздоровчої сфери
Розширення туристичних послуг з використанням наявних природнолікувальних ресурсів
Назва проекту регіонального Розширення туристичних послуг з використанням наявних
розвитку (далі - проект)
природно-лікувальних ресурсів
Номер і назва завдання
2.2.1. Розширення спектру туристичних послуг та курортних
регіональної стратегії
територій
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту
Проект спрямований на розвиток природно-оздоровчого
туризму із врахування природного потенціалу області.
Завдання передбачає збереження природно-лікувальних
ресурсів області, ефективне та раціональне використання з
метою лікування, медичної реабілітації, профілактики
захворювань та для рекреації і підлягає особливій охороні
Територія, на яку проект
Проект буде реалізовуватися на території Закарпатської
матиме вплив
області
Цільові групи проекту та
Щороку Закарпатську область відвідує близько 2 мільйонів
кінцеві бенефіціари проекту туристів і їх кількість щороку збільшується, о особливо тих,
які приїжджають з лікувальною та оздоровчою метою

6 Опис проблеми, на
Закарпатська область має велику наявність природновирішення якої спрямований лікувальних ресурсів, які є цінними, проте кількість їх
проект
обмежена.
Проблемою є відсутність фахових наукових досліджень та не
раціональне використання ресурсів. Інформація про, хімічний
склад мінеральних та термальних ресурсів наразі є застарілою
і потребує оновлення, шляхом комплексних досліджень, які
дадуть змогу оцінити їх унікальності та приналежності до
груп застосування,
Крім того, за результатами досліджень буде розроблено
рекомендації щодо використання, збереження та відновлення
природно-лікувальних ресурсів
7 Очікувані результати від
Передбачається провести комплексне дослідження на
реалізації проекту
території області щодо виявлення природних лікувальних
ресурсів та їх характеристик щодо можливості застосування з
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метою оздоровлення та лікування, що сприятиме збільшенню
спектру туристичних послуг, введенню в експлуатацію нових
та розширення діючих туристично-лікувальних та
оздоровчих об’єктів, збільшенню кількості наданих послуг.
Збільшення на 5 відс. (щорічно) кількості рекреантів.
За результатами наукових досліджень буде розроблено
рекомендації щодо використання, збереження та відновлення
природно-лікувальних ресурсів
економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту
соціальний вплив

8

9
10

11

Збільшення надходження до бюджету завдяки розвитку
природно-оздоровчого туризму та покращення туристичної
інфраструктури
Збільшення потоку туристів-рекреантів та створення нових
робочих місць
екологічний вплив
Запровадження ефективного і раціонального механізму щодо
збереження та використання лікувально-оздоровчих ресурсів
Основні заходи проекту
Розвиток лікувально-оздоровчого туризму шляхом
проведення досліджень щодо наявності лікувальних ресурсів.
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів
у сфері медичного туризму за передовими освітніми
програмами.
Використання територій прилеглих до рекреаційнооздоровчих закладів шляхом облаштування додаткової
спеціалізованої інфраструктури.
Популяризація природно-оздоровчих можливостей області,
шляхом участі у виставкових заходах
Період реалізації проекту (з
2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
200,0
300,0
300,0
800,0
місцевий бюджет
200,0
200,0
200,0
600,0
інші джерела
700,0
800,0
900,0
2400,0
Інша інформація щодо
Загальна вартість проєкту: 3800,0 тис. грн.
проекту (за потреби)
Відповідальний виконавець: департамент економічного
розвитку і торгівлі

Розвиток туристичної інфраструктури Закарпатської області
1 Назва проекту регіонального Розвиток туристичної інфраструктури Закарпатської області
розвитку (далі - проект)
2 Номер і назва завдання
2.2.2. Розвиток туристичної і сервісної інфраструктури
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту
Проект покликаний вирішити ряд проблемних питань із
розбудовою туристичної інфраструктури на території
Закарпатської області. Зокрема, проектом передбачається:
1.Облаштування
велосипедних
доріжок
вздовж
автомобільних доріг області,
2.Знакування та маркування туристичних шляхів та
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4 Територія, на яку проект
матиме вплив

маршрутів області
3.Розбудова мережі кемпінгів
4.Встановлення інформаційних стендів до історикокультурних та туристичних об'єктів
Проект буде здійснюватися на території Закарпатської
області

5 Цільові групи проекту та
Туристи,
які
подорожують
автотранспортом,
на
кінцеві бенефіціари проекту велосипедах, мопедах, тощо та пішохідні туристи, місцеве
населення.
6 Опис проблеми, на
Закарпатська область – популярна туристична зона, яка з
вирішення якої спрямований року в рік стає все більш затребуваною як з боку
проект
туристичних операторів, так і з боку самодіяльних туристів.
Однією з найпоширеніших проблем, озвучених гостями
Закарпатської області є незадовільний стан туристичної
інфраструктури, зокрема й стану доріг. Також відсутність
організованих місць для відпочинку туристів, які
подорожують автотранспортом, на велосипедах, мопедах,
тощо та пішохідних туристів
Розбудова туристично-сервісної інфраструктури сприятиме
відпочинку та оздоровленню туристів
7 Очікувані результати від
Реалізація проекту дасть можливість оновити діючі
реалізації проекту
туристичні маршрути, облаштувати велодоріжки
та
реалізувати проекти з розбудови кемпінгів
економічна та/або бюджетна Збільшення надходжень до бюджетів
ефективність реалізації
проекту
соціальний вплив
Зменшення
соціальної
напруги
між
водіями,
велисопедистами та пішоходами
екологічний вплив
Зменшення використання авто-, мото- техніки
8 Основні заходи проекту
 створення умов для доступного, комфортного, зручного і
безпечного міського простору для всіх його користувачів;
 маркування туристичних шляхів;
 облаштування кемпінгів на території с.Ярок Баранинської
ОТГ, інших населених пунктів регіонута туристичних
стоянок на території Закарпатської області;
 Облаштування шляху велосипедного сполучення з
м.Ужгород до Ужанського національного парку;
 Розробка інвестиційних пропозицій в сфері розвитку
туристичної інфраструктури
 Інвентаризація та створення реєстру земельних ділянок і
наявних об’єктів туристичної інфраструктури, придатних для
використання в рекреаційній сфері (кемпінги, зони
відпочинку та ін.)
9 Період реалізації проекту (з
2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет

7 000,0

14 500,

16 500,0

38 000,0
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0
6 560,0
4 000,0
4 500,0
15 060,0
5 500,0
8 500,0
9 000,0
23 000,0
Загальна вартість проєкту: 76060,0 тис. грн.
Відповідальний виконавець: департамент економічного
розвитку і торгівлі спільно з КП «Агентство регіонального
розвитку і транскордонного співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради

місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Покращення супроводу і безпеки туризму
1 Назва проекту регіонального
розвитку (далі - проект)
2 Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту

Покращення супроводу і безпеки туризму
2.2.2. Розвиток туристичної і сервісної інфраструктури

Проект спрямований на формування сучасного ефективного
конкурентоспроможного
професійного
управлінського,
кадрового та педагогічного потенціалу, запровадження
системи підготовки кваліфікованих кадрів для туристичнорекреаційної
сфери,
зокрема
гідів-перекладачів,
екскурсоводів, інструкторів із видів спортивного туризму,
провідників тощо, закупівлю необхідного обладнання для
рятувальних груп і загонів
Проект буде здійснюватися на території Закарпатської
області
Туристи з України та інших держав, населення області

4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
6 Опис проблеми, на
Відсутність розробленої і затвердженої на державному рівні
вирішення якої спрямований програми підготовки та перепідготовки
фахівців
проект
туристичного супроводу (екскурсоводи, гіди-перекладачі,
провідники, спортивні інструктори тощо), низький рівень
якості надання туристичних послуг та недостатнє
забезпечення безпеки туристів на території області в цілому
свідчать про відсутність системи безпеки в туризмі. Вжиття
першочергових комплексних заходів дозволить впровадити
умови для безпечного перебування туристів на маршрутах
активного слідування туристів.
7 Очікувані результати від
 поліпшення якості надання туристичних екскурсійних
реалізації проекту
послуг;
 збільшення кількості обслуговуваних туристів;
 підвищення безпеки туристів;
 популяризація активного туризму в області.
економічна та/або бюджетна  збільшенню туристичного потоку у регіоні на 30%;
ефективність реалізації
 зростанню податкових надходжень до бюджетів
проекту
внаслідок
реєстрації
екскурсоводів
на
території
Закарпатської області
соціальний вплив
 зменшення кількості випадків заблукалих груп туристів у
Карпатах втричі
екологічний вплив
Реалізація проекту не впливає на екологічний стан регіону
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Основні заходи проекту

8

9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

 перепідготовка 200 фахівців туристичного супроводу
(екскурсоводів, гідів-перекладачів, провідників, спортивних
інструкторів тощо);
 проведення 3 системних заходів щодо інформування
туристів про безпеку під час активного відпочинку;
 закупівля ретрансляторів для потребу рятувальних служб.
2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

1800,0
0,0
0,0
1800,0
200,0
400,0
400,0
1000,0
0,0
0,0
00,0
0,0
Загальна сума проєкту: 2800,0 тис грн.
Відповідальний виконавець: департамент економічного
розвитку і торгівлі спільно з вищими навчальними закладами
та рятувальними загонами ДСНС в Закарпатській області

Створення умов для розвитку інклюзивного туризму на території Закарпатської
області
1 Назва проекту регіонального Створення умов для розвитку інклюзивного туризму на
розвитку (далі - проект)
території Закарпатської області
2 Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту

4
5

6

7

2.2.2. Розвиток туристичної і сервісної інфраструктури

Проект
спрямований
на
задоволення
туристичнорекреаційних потреб осіб з інвалідністю на рівні з іншими
особами шляхом надання туристичних послуг для споживача
з особливими потребами.
Територія, на яку проект
Проект буде здійснюватися на території Закарпатської
матиме вплив
області
Цільові групи проекту та
Щороку Закарпатську область відвідує понад 2 мільйони
кінцеві бенефіціари проекту відвідувачів з України та інших держав (частина їх – це особи
з інвалідністю), їх кількість щороку збільшується.
Опис проблеми, на
Значну частину населення краю і України в цілому
вирішення якої спрямований становлять особи з інвалідністю. Ця категорія населення теж
проект
потребує отримання туристично-рекреаційних та лікувальнооздоровчих послуг, які на сьогодні майже не пристосовані
для осіб з інвалідністю.
Тож необхідно об’єднати зусилля органів влади та суб’єктів
туристичної діяльності для надання туристичного продукту
та туристичних послуг споживачам з інвалідністю та
покращити доступність до природних туристичних об’єктів.
Очікувані результати від
 поліпшення доступності до природних туристичних
реалізації проекту
об’єктів, в т. ч. використання електромобілів;
 збільшення кількості обслуговуваних туристів з
інвалідністю;
 популяризація інклюзивного туризму в області;
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8

9
10

11

 забезпечення сталого розвитку туризму на території
області
економічна та/або бюджетна  збільшення туристичного потоку у регіоні на 30%;
ефективність реалізації
 зростання податкових надходжень до бюджетів
проекту
соціальний вплив
 поліпшення якості туристичних послуг, у тому числі
екскурсійних, для осіб з інвалідністю;
 покращення доступності до закладів у сфері туризму на
50%.
екологічний вплив
Реалізація проекту сприятиме позитивному впливу на
екологічну ситуацію в регіоні
Основні заходи проекту
 організація
та
проведення
науково-практичних
конференцій, семінарів, засідань за круглим столом (не
менше 5 щороку) з метою обміну досвідом володіння
кращими практиками туристичної діяльності, з метою
розвитку інклюзивного туризму;
 проведення 3 інформаційних кампаній щодо надання
музейними установами екскурсійних послуг особам з
інвалідністю;
 налагодження співпраці з громадськими організаціями,
які займаються вирішенням проблем для людей з
інвалідністю;
 придбання та використання п’яти туристичних
електромобілів для мало мобільних груп населення з метою
проведення екскурсій природними територіями області,
такими як: НПП „Синерир‖ (2), Ужанський НПП (1);
Карпатський біосферний заповідник (1); НПП „Зачарований
край‖ (1).
Період реалізації проекту (з
2021-2023 роки
(рік) до (рік))
Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
2500,0
600,0
700,0
3800,0
місцевий бюджет
300,0
350,0
400,0
1050,0
інші джерела
100,0
200,0
300,0
600,0
Інша інформація щодо
Загальна вартість проєкту: 5450,0 тис грн.
проекту (за потреби)
Відповідальний виконавець: департамент економічного
розвитку і торгівлі спільно з природоохоронними
територіями, Асоціація фахівців туристичного супроводу
Закарпатської області

Poloniny Trail
1 Назва проекту регіонального Poloniny Trail
розвитку (далі - проект)
2 Номер і назва завдання
2.2.2. Розвиток туристичної і сервісної інфраструктури
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту
Розкриття ендогенного потенціалу транскордонних територій
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Ужанського
національного
природного
парку
та
Національного парку «Полонини» (Словаччина), залучення
місцевих громад до створення рекреаційно-туристичних
маршрутів та оглядових пунктів.
Закарпатська область

4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
Цільові групи:
кінцеві бенефіціари проекту національні парки, місцеві громади, туристи.
Кінцеві бенефіціари:органи місцевого самоврядування,
туроператори, підприємці у сфері туризму та супутніх
послуг, місцеве населення.
6 Опис проблеми, на
Недостатній рівень поінформованості туристів про об’єкти
вирішення якої спрямований природної спадщини на території національних парків і, як
проект
наслідок, низький рівень відвідуваності та слабо розвинена
туристична інфраструктура.
7 Очікувані результати від
Розроблена схема планування транскордонної території
реалізації проекту
національних парків.
Промарковані кінні, пішохідні, вело та мото маршрути на
території національних парків.
Створені на території національних парків туристичні
зупинки
Збільшення кількості відвідувачів національних парків
Промоція об’єктів природної спадщини.
економічна та/або бюджетна Збільшення надходжень до місцевих бюджетів, збільшення
ефективність реалізації
можливостей для місцевих громад щодо розширення спектру
проекту
надання туристичних послуг
соціальний вплив
Створення нових робочих місць, розвиток активного
відпочинку молоді та дітей, підвищення рівня екологічної
освіти населення
екологічний вплив
Проект не передбачає впливу на навколишнє природнє
середовище
8 Основні заходи проекту
Розроблення транскордонної схеми територіального
планування національних парків та виготовлення технічної
документації
Облаштування 5 оглядових веж для туристів на українській
стороні кордону.
Розроблення інформаційної системи кінних, пішохідних,
вело та мото-маршрутів
Встановлення інформаційних таблиць та видання друкованих
матеріалів про функціонування, життєдіяльність місцевої
флори і фауни, екологічних систем і роль людини у
збереженні природного середовища
9 Період реалізації проекту (з
2021-2023 роки
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
місцевий бюджет
675,0
675,0
0,0
1350,0
інші джерела
6075,0
6075,0
0,0
12150,0
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проєкту: 13500,0 тис. грн.
проекту (за потреби)
Відповідальний виконавець: управління
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зовнішньоекономічних зв’язків і транскордонного
співробітництва спільно з НПП «Ужанський національний
парк», ГО «Інститут розвитку Карпатського регіону»

Ефективне використання інфраструктурних елементів вузькоколійного
транспорту в Закарпатській області
1

2

3

4
5

6

7

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

8

екологічний вплив
Основні заходи проекту

Ефективне використання інфраструктурних елементів
вузькоколійного транспорту в Закарпатській області
2.2.3. Розвиток регіональної мережі туристичних дестинацій

Мета проєкту: розробити та впровадити локальні схеми
застосування інфраструктури вузькоколійок.
Завдання:
- Розробити техніко-економічне обгрунтування локального
використання інфраструктури вузькоколійок.
- Утворити пілотні проекти використання вузькоколійок в
туристичній (чи інших) сфері.
- Провести промоційні кампанії щодо популяризації нових
туристичних дестинацій.
Закарпатська область,
Цільові групи: Укрзалізниця, суб’єкти туристичної галузі
Бенефіціари: ОМС, туристи, суб’єкти туристичної галузі
На території області знаходиться мережа вузькоколійного
транспорту, що раніше використовувалася для промислових
та людських перевезень. Проте на даний момент більша
частина шляхів є занедбаною, залишилися тільки насипи, на
котрих колись знаходилися колії, а частина є придатною для
використання. Наразі власником усієї інфраструктури є
Укрзалізниця, її використання збитковим. Використання
вузькоколійок в туризмі мінімальне, хоча потенціал є досить
високим.
Створення локального застосування вузькоколійок для
туристичної галузі.
Перехід інфраструктурних елементів від Укрзалізниці тим
зацікавленим громадам, де будуть утворені туристичні
продукти на базі інфраструктури колишніх вузькоколійок.
Створення робочих місць
Усунення збиткової статті витрат Укрзалізниці
Збільшення туристичної привабливості – ріст супутніх
туристичних послуг.
Розвиток туризму, просування вузькоколійок як історичної
спадщини
Проект не передбачає негативний економічний вплив
1. Розробка Техніко-економічного обгрунтування та
локальних
методик
використання
інфраструктури
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вузькоколійок.
2. Розробка нових туристичних дестинацій/продуктів.
3. Передача майна укрзалізниці зацікавленим у розвиткові
туризму громадам.
9 Період реалізації проекту (з
2020 – 2022 роки
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
0,0
6000,0
6000,0
12000,0
місцевий бюджет
300,0
300,0
300,0
900,0
інші джерела
0,0
1000,0
1000,0
2000,0
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проекту: 14900,0 тис. грн.
проекту (за потреби)
Віжповідальний виконавець: КП «Агентство регіонального
розвитку і транскордонного співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради
Відновлення туристичної привабливості історичного «Соляного Шляху»
1

2

3

4
5

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

6

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

7

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

Відновлення туристичної привабливості історичного
«Соляного Шляху»
2.2.3. Розвиток регіональної мережі туристичних
дестинацій.

Проєкт покликаний дослідити і консервувати окремі
об’єкти історичного «Соляного Шляху» - стародавнього
маршруту який проходить через територію Закарпатської
області
м.Хуст, Хустський район, м.Виноградів і Виноградівський
район.
Цільові групи: місцеві органи влади; навчальні заклади;
експертне середовище (історичного та туристичного
напрямків)
Бенефіціари: органи місцевого самоврядування; місцеві
мешканці; туристи з інших країн та регіонів, підприємці
Більшість об’єктів історичного «Соляного Шляху», які
розташовані на території України, перебувають у
неналежному стані. Також, існує загроза повного забуття
про їх існування. Руйнування залишків середньовічних
замків та колишньої інфраструктури цього торгівельного
маршруту останнім часом прискорюється, а тому потребує
якнайшвидшої реакції. По суті місцева влада не
використовує на повну потужність серйозний туристичний
потенціал, що знаходиться в занедбаному стані.

В рамках реалізації проекту буде створено новий
туристичний маршрут, що позитивно вплине на
туристичну привабливість краю. Як результат –
збільшиться кількість туристів в даному регіоні, а це
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соціальний вплив

8

екологічний вплив
Основні заходи проекту

зумовить і створення нових продуктів (в тому числі серед
локальних виробників), зон відпочинку, збільшить к-сть
ліжко-місць, що в кінцевому результаті покращить
економіку районів.
Підвищення туристичної привабливості та відповідно
іміджу цільових районів.
Проект не передбачає негативного екологічного впливу.
1) Маркування об’єктів історичного «Соляного Шляху»
шляхом створення міні-скульптур, які є їх відповідними
копіями, що допоможе туристам та цільовій аудиторії
ідентифікувати історичні торгівельні маршрути та нові
туристичні локації регіону;
2) Повне дослідження та розробка проектної документації
для збереження історичних об’єктів «Соляного Шляху»
буде використано відповідними інституціями для їх
збереження в існуючому стані та фіксації пам’яті про них.
3) Облаштування пішохідно-паркувальної зони поруч із
Хустським замком створить додаткову вартість у вигляді
зростання відвідувачів відповідних локацій «Соляного
Шляху» та їхніх внесків для суб’єктів надання послуг в
регіоні.
3) Розробка ПКД для трьох руїн замків: Квасово, Королево,
Виноградів.
4) Проведення робіт з консервування та облаштування руїн
трьох визначених замків.
5) Реконструкція дороги і благоустрій пішохідно-паркової
зони вулиці Замкова в м. Хуст.
6) Розробка відеофільму.
2021-2023 роки

Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
0,0
9000,0
14000,0
23000,0
місцевий бюджет
0,0
1000,0
1000,0
3000,0
інші джерела
9000,0
0,0
0,0
9000,0
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проєкту: 34000,0 тис грн.
проекту (за потреби)
Відповідальний виконавець: Комунальне підприємство
«Агентство регіонального розвитку і транскордонного
співробітництва «Закарпаття» спільно з органами місцевого
самоврядування
9

Сприяння розвитку сільського та агротуризму Закарпатської області
1 Назва проекту регіонального Сприяння розвитку сільського та агротуризму Закарпатської
розвитку (далі - проект)
області
2 Номер і назва завдання
2.2.3. Розвиток регіональної мережі туристичних дестинацій
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту
Проект спрямований на активізацію розвитку сільського
екологічного туризму шляхом ефективного та раціонального
використання природно-ресурсного потенціалу області,
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історико-архітектурної спадщини, культури та самобутності
побуту краю в туристичних цілях.
4 Територія, на яку проект
Проект буде здійснюватися на території Закарпатської
матиме вплив
області
5 Цільові групи проекту та
Сільське населення Закарпатської області та споживачі
кінцеві бенефіціари проекту туристичних послуг у сільській місцевості, підприємці,
власники сільських садиб на території Закарпатської області,
органи влади, ОТГ, громадськість.
6 Опис проблеми, на
За офіційною статистикою 63 відсотки населення
вирішення якої спрямований Закарпатської області проживає в селах. Разом з тим, частка
проект
безробітного населення у сільській місцевості значна вища
ніж у містах. Проте, в області, зокрема і в сільській
місцевості, наявний значний туристично-рекреаційний
потенціал, який необхідно ефективно використовувати для
комплесного розвитку сільських територій і сільської
інфрастраструктури.
Саме створення умов для розвитку сільського та агротуризму
сприятиме активізації розвитку сільських територій та
створенню нових робочих місць.
7 Очікувані результати від
Збільшення кількості діючих сільських садиб на 50 відс.;
реалізації проекту
Створена система підготовки для власників сільських садиб,
з використанням онлайн ресурсу.
Залучення в систему навчання, підвищення кваліфікації
власників сільських садиб.
Розробка рекомендацій по розвитку сільського туризму, для
кожної ОТГ та району, з врахуванням специфіки ринку та
ресурсів.
 Покращення самозайнятості населення та створення
нових робочих місць;
 Випуск та презентація інформаційних видань з
популяризації сільського туризму, «Закарпатські села
запрошують на відпочинок»;
 Покращення якості надання туристичних послуг
власниками сільських садиб;
 Популяризація сільського та агротуризму області
 Скорочення міграційних процесів мешканців села до
інших країн, як заробітчан
 Збільшення кількості обслуговуваних туристів
економічна та/або бюджетна Сільський зелений туризм, як вид господарської діяльності,
ефективність реалізації
сприяє диверсифікації економічної діяльності сільського
проекту
населення, створює нові робочі місця, забезпечує додатковий
фінансовий дохід для мешканців села.
соціальний вплив
Зменшення соціальної напруги, самозайнятість населення
екологічний вплив
Збереження і відновлення екологічного балансу території
області
8 Основні заходи проекту
 Проведення 30 семінарів-навчань; круглих столів у тому
числі, за участі представників асоціації приватних
виноградарів та виноробів, асоціації бджолярів тощо;
 Організована сертифікація сільських садиб;
 Розробка та випуск інформаційного каталогу
«Закарпатські села запрошують на відпочинок»;
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9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

 розроблення та випуск методичних рекомендацій
«Власнику сільської садиби»;
 Залучення представників сільських садиб до участі в
туристичних виставках, презентаціях та інших
спеціалізованих заходах з метою популяризації сільського
туризму;
 Розробка курсів онлайн освіти для започаткування
власної справи у сільському туризму
 Побудова системи консультування, підтримки та
ринкової інформації для власників садиб
 Реалізація ініціатив на розвиток туризму в громадах
 Пошук ресурсів, підготовка проектів з розвитку
інфраструктури сільського туризму.
 Поширення інформації про можливість започаткування
власної справи в сільському туризмі шляхом реалізації
Державної програми «Власний дім», яку здійснює
Закарпатський обласний фонд інвестування з метою
облаштування сільських садиб, урізноманітнення надання
туристичних послуг; організація проведення циклів
навчальних семінарів, тренінгів для населення: як розпочати
власну справу, у тому числі і з питань організації сільського
туризму
2021-2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
400,0
1000,0
200,0
200,0
200,0
600,0
Загальна вартість проєкту: 1600,0 тис грн
Відповідальний виконавець: департамент економічного
розвитку і торгівлі

Етнокультурний парк «Лемківський двір»
1

2

3

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

5

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

6

Опис проблеми, на

4

Етнокультурний парк «Лемківський двір»

2.2.3.Розвиток регіональної мережі туристичних дестинацій

Створення нової туристичної локації шляхом будівництва
парку лемківської етнокультури «Лемківський двір»
Перечинська ОТГ
Цільові групи проекту – підрядна організація, Перечинська
міська рада
Бенефіціари проекту – жителі громади, туристи,
представники бізнесу
Даний проект спрямовано на підвищення туристичного

100

7

вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

потенціалу Перечинської ОТГ
Створено 1 новий туристичний продукт

Створено умови для підвищення туристичного потенціалу
Перечинської ОТГ, створено нові робочі місця, збільшено
надходження до місцевого бюджету, створено умови для
розвитку бізнесу
соціальний вплив
Дозвілля туристів, жителів громади, ознайомлення з
культурою та традиціями лемків
екологічний вплив
Проект не завдає шкоди навколишньому середовищу
8 Основні заходи проекту
Виготовлення ПКД, відведення земельної ділянки, отримання
необхідних дозволів на проведення будівельних та
монтажних робіт, облаштування різних локацій Лемківського
двору (ремісничі двори з стайнями для тварин та
ремісничими майстернями, млин з ставком, бджолярня,
дитяча локація, канатна дорога, локація для торгівлі, локація
для проведення масових заходів, автостоянка)
9 Період реалізації проекту (з
2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
8000,0
8000,0
8000,0
24000,0
місцевий бюджет
1500,0
1500,0
1500,0
4500,0
інші джерела
500,0
500,0
500,0
1500,0
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проєкту: 30000,0 тис. грн.
проекту (за потреби)
Відповідальний виконавець: Перечинська міська об’єднана
територіальна громада

1
2

3

4

5

Активний туризм для молоді - нова концепція розвитку сільських територій
Назва проекту
Активний туризм для молоді - нова концепція розвитку
регіонального розвитку
сільських територій
Номер і назва завдання
2.2.3. Розвиток регіональної мережі туристичних дестинацій
регіональної стратегії
розвитку, якому
відповідає проект
Мета та завдання проекту Створення умов для розвитку молодіжного та дитячого
туризму, активізація та залучення молоді до корисних
соціальних проектів.
Завдання проекту- надання якісних послуг у сфері
молодіжного та дитячого туризму.
Якісний маркетинг туристично-рекреаційного потенціалу
краю, зокрема гірських територій та НПП «Зачарований
край».
Підтримка суб’єктів туристичної діяльності.
Територія, на яку проект
Іршавський район
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

Населення Іршавського району-100,5 тис. чол., в т. ч. молодь
від 15-30р. -25 тис. ос., та діти від 10-15р.-10 тис. ос.,
туристи та гості краю-2 тис. ос.
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6

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

7

Очікувані результати від
реалізації проекту
Економічна та\або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
Соціальний вплив
Екологічний вплив

8

Основні заходи проекту

Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік)
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис.грн
Державний бюджет
Місцевий бюджет
9

11

Інші джерела
Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Молодь виїжджає відпочивати і працювати закордон, разом
з тим територія краю має великі можливості і ресурси для
розвитку
туристично-рекреаційної
сфери,
низька
поінформованість громади про широкі можливості надання
якісних послуг у сфері туризму.
Збільшення потоку туристів на 15%, зокрема дитячих та
молодіжних туристичних груп на 7%
Спроможність суб’єктів туристичної діяльності надавати
якісні послуги у сфері туризму.
Збільшення надходжень від сплати туристичного збору на
15%.
Формування конкурентноздатних, якісних туристичних
продуктів. Підвищення рівня зайнятості молоді у сфері
надання туристичних послуг.
Залучення молоді до корисних соціальних проектів,
активізація молоді до діяльності у сфері туризму.
Упорядкування
туристичнокраєзнавчих
стежок,
збільшення попиту на місцеві екопродукти
1.Навчання, тренінги, семінари за участю зацікавлених
сторін, обмін кращими практиками реалізації проектів
розвитку молодіжного та дитячого туризму.
2.Розроблення та маркування маршрутів, виготовлення
картографічних довідників.
3.Створення інформаційно-пізнавального майданчику.
4. Покращення навігаційних елементів
5. Промоція туристичного потенціалу.
6. Проведення туристичних молодіжних заходів, фестивалів.
2021-2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усь
ого

0,0
700,0

0,0
300,0

0,0
200,0

0,0
1200
,0
0,0

0,0
0,0
Загальна вартість проєкту: 1200,0 тис грн.
Відповідальний виконавець: Іршавська
райдержадміністрація спільно з об’єднаними
територіальними громадами

0,0

Промоція туристичного потенціалу області
1 Назва проекту регіонального
розвитку (далі - проект)
2 Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту

Промоція туристичного потенціалу області

2.2.4. Маркетинг туристичних послуг і територій

Проект спрямований на формування позитивного іміджу
Закарпатської області, як привабливої для туризму
території, Основним завданням реалізації проекту є:
популяризація туристичного потенціалу області;
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формування та реалізація конкурентоспроможних
регіональних туристичних продуктів;
створення туристично-інформаційних центрів на території
області;
забезпечення впізнаваності Закарпатської області, в тому
числі і промоція продуктів з географічних зазначенням.
Закарпатська область

4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
Туристи з України та інших держав, населення області
кінцеві бенефіціари проекту
6 Опис проблеми, на
Закарпаття відрізняється природною красою українських
вирішення якої спрямований Карпат, екологічно чистими лісами та гірськими ріками,
проект
цілющими термальними та мінеральними водами, особливим
м’яким кліматом, вигідним геополітичним розміщенням та
значним історико-культурним різноманіттям. Все це сприяє
створенню якісного туристичного продукту, проте для того,
щоб він був конкурентоспроможним, його потрібно
запропонувати споживачу. Отже, виникає необхідність у
створенні та впровадженні ефективної маркетингової та
інформаційної політики з підтримки регіонального
туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному
туристичних ринках, що сприятиме зростанню туристичних
потоків та збільшенню надходжень від туристичної
діяльності до бюджетів усіх рівнів, а також сприятиме
підвищенню рівня зайнятості населення краю.
7 Очікувані результати від
 Формування та поширення позитивного іміджу
реалізації проекту
Закарпаття туристичного на внутрішньому та зовнішньому
ринках через участь у спеціалізованих заходах;
 буде організовано та проведено 3 Міжнародні туристичні
виставки-ярмарки (форуми) «Тур’євроцентр – Закарпаття»;
 інформування туристів про туристичний потенціал
регіону та консультування громадськості з питань розвитку
туризму та курортів;
 розширення мережі туристичних інформаційних центрів;
 випуск та презентація інформаційних видань про
туристично-рекреаційний потенціал області (туристичні
маршрути, сільські садиби, гастрономію, бальнеологію,
зимовий відпочинок тощо);
 презентація туристичного потенціалу області та
залучення до співпраці туристичних операторів України та
ближнього зарубіжжя в сфері розвитку туризму та курортів;
 розміщення інформації у ЗМІ та на інтернет ресурсах про
туристичний потенціал краю тощо;
 проведення інформаційних та прес-турів для
представників преси і туристичних компаній України та з-за
кордону;
 розширення географії туристичних потоків в область;
 збільшення кількості обслуговуваних туристів на 30%.
економічна та/або бюджетна Реалізація проекту сприятиме:
ефективність реалізації
• вирішенню проблем соціально-економічного розвитку
проекту
області через впорядкування і забезпечення розвитку
туристичної діяльності на території районів області, як
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соціальний вплив

екологічний вплив
8 Основні заходи проекту

9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

пріоритетного для регіону виду економічної діяльності;
• залученню інвестицій у туристичну галузь регіону;
• збільшенню туристичного потоку у регіоні;
• зростанню податкових надходжень до бюджетів;
• формування додаткового попиту на товари і послуги
суміжних галузей (мультиплікативний ефект туризму);
• вивчення та формування громадської думки і захист
інтересів громади у сфері культурних контактів, розвитку
мистецтв і ремесл, збереження і раціонального використання
історичної культурної спадщини;
• створення нових робочих місць;
• підвищення якості сервісу в туризмі.
Реалізація проекту не впливає на екологічний стан регіону
 Популяризація регіонального туристичного продукту
Закарпаття через участь у регіональних, загальноукраїнських
та міжнародних спеціалізованих заходах (виставках,
конференціях, круглих столах, семінарах, тренінгах тощо);
 забезпечення роботи офіційного туристичноінформаційного порталу «Вітаємо на Закарпатті»;
 організація і проведення 3 Днів туризму на Закарпатті,
Міжнародної туристичної виставки-ярмарку (форуму)
«Тур’євроцентр – Закарпаття»;
 Підготовка та інноваційно- інвестиційне просування
туристичного продукту Міжгірського району на
українському та міжнародному туристичних ринках
 випуск 10 інформаційних видань про туристичнорекреаційну індустрію області;
 підготовка матеріалів до друку в спеціалізованих
туристичних виданнях України;
 підготовка відеофільмів, панорамних світлин про
іміджеві туристичні продукти Закарпаття;
 розміщення інформаційних стендів на території області
та інших регіонів, а також включення до телерадіопрограм
промоційних відео- та аудіороликів, сюжетів тощо
 організація пізнавальних турів по місцях туристичнорекреаційної привабливості області для представників преси
і туристичних компаній України та з-за кордону;
облаштування туристично-інформаційних центрів області
(придбання сувенірної і презентаційної продукції тощо).
2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
2500,0
3000,0
7500,0
500,0
1000,0
1500,0
3000,0
Загальна вартість проєкту: 10500,0 тис. грн.
Відповідальний виконавець: департамент економічного
розвитку і торгівлі спільно із суб’єктами туристичної
діяльності.
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Розробка та підтримка єдиного туристичного інформаційного мобільного
додатку
1

2

3

4
5

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

6

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

7

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив

8

Основні заходи проекту

Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
9

Розробка та підтримка єдиного туристичного
інформаційного мобільного додатку – CTR
(CarpathianTouristRoad)
2.2.4. Маркетинг туристичних послуг і територій

Мета проекту: створити та забезпечити
функціонування/популяризацію єдиного інформаційного
туристичного мобільного додатку для Закарпаття.
Завдання проекту:
- Розробити сучасний мобільний додаток;
- Забезпечити якісне інформаційне наповнення;
- Технічна та інформаційна підтримка додатку;
- Промоція додатку.
Закарпатська область
Цільові групи:
- Туристи;
- Туристичні об’єкти;
Бенефіціари:
- органи місцевого самоврядування;
- підприємства туристичної сфери.
На Закарпатті немає туристичного мобільного додатку, що
відповідав би сучасним вимогам. Таким чином область з
точки зору ІТ залишається не адаптованою до потреб
сучасного туриста, а з часом ця проблема буде тільки
зростати.
Розроблено сучасний мобільний додаток із вказанням
туристичних об’єктів Закарпаття.
Проект забезпечить ефективний моніторинг туристичних
потоків, та допоможе в плануванні інших туристично
орієнтованих заходів.
Підвищення туристичної адаптованості
привабливостіЗакарпаття.
Проект не передбачає негативного екологічного впливу.
- розробка технічного завдання для розробки мобільного
додатку;
- Розробка мобільного додатку;
- Промоційні заходи єдиного мобільного додатку;
- Технічна підтримка мобільного додатку.
2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

0,0
50,0

0,0
1000,0

0,0
300,0

0,0
1350,0
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інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проєкту: 1350,0 тис грн.
Відповідальний виконавець: Агентство регіонального
розвитку і транскордонного співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради

2.3. Підвищення конкурентоспроможності ключових секторів регіональної
економіки
Формування всесезонного туристичного кластеру
1

2

3

4

5

6

7

8

Назва проекту
Формування всесезонного туристичного кластеру
регіонального розвитку
(далі - проект)
Номер і назва завдання
2.3.1. Розвиток регіональних кластерів
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту Об’єднання туристичного потенціалу існуючих потужних
рекреаційних зон – бальнеологічної - в с. Лумшори та
гірськолижної в с. Вишка – Люта для створення всесезонного
туристичного кластеру на межі 2 районів Закарпатської
області
Територія, на яку проект
Перечинський район, Тур’я-Реметівська ОТГ: с. Лумшори,
матиме вплив
Турички, Туриця, Тур’яРемета.
Великоберезнянський район, Костринська ОТГ, села Вишка,
Люта, Кострина, Сіль.
Цільові групи проекту та
Підприємницьке середовище, населення вказаних територій,
кінцеві бенефіціари
які задіяні в сфері туризму та надання транспортних послуг
проекту
Опис проблеми, на
Забезпечення прямого транспортного сполучення існуючих
вирішення якої
потужних рекреаційних локацій, створення всесезонного
спрямований проект
кластеру туристичних послуг на межі 2 районів
Закарпатської області
Очікувані результати від
Пожвавлення економіки територіальних громад: збільшення
реалізації проекту
туристичного потоку в регіон, зростання кількості зайнятих
осіб та відповідно збільшення надходжень в бюджети
згаданих ОТГ
Економічна та/або
Економічна ефективність висока в короткочасній перспективі
бюджетна ефективність
в зв’язку з вже існуючою туристичною інфраструктурою, яка
реалізації проекту
відділена одна від одної, однак має значний потенціал для
зростання
соціальний вплив
Позитивний, з збільшенням числа зайнятих осіб та
підвищення доходів місцевого бізнес середовища, приватних
підприємців та найманої робочої сили.
екологічний вплив
Мінімальний вплив на навколишнє середовище, в зв’язку з
проведенням будівництва на вже існуючих грунтових
шляхах, за допомогою яких на даний момент здійснюється
лісокористування у вказаних районах
Основні заходи проекту
1)Розробка проектно – кошторисної документації,
проведення відповідних експертиз.
2)Будівництво автомобільної дороги 16 км з твердим
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асфальто-бетонним покриттям для прямого автомобільного
сполучення с. Лумшори, Перечинського р-ну та с. Люта
Великоберезнянського району, що сприятиме створенню
туристичного кластеру на межі двох районів Закарпатської
області
9 Період реалізації проекту (з
2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
0,0
36000,0
36000,0
72000,0
місцевий бюджет
1000,0
4000,0
4000,0
9000,0
інші джерела
0,0
0,0
0,0
0,0
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проекту – 81000,0 тис. грн. Відповідальний
проекту (за потреби)
виконавець – органи місцевого самоврядування
Перечинського та Великоберезнянського районів
Створення підприємства з енергетичної переробки відходів сільського та
лісового господарства у Великоберезнянському районі
1

2

3

4
5

6

7

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Створення підприємства з енергетичної переробки відходів
сільського та лісового господарства у Великоберезнянському
районі
2.3.3. Енергозбереження та енергоефективність у виробничій
і невиробничій сфері

Переведення комунальних закладів бюджетної сфери
Великоберезнянського району на виробництво теплової
енергії з біомаси
Закарпатська область, Великоберезнянський район.
Населення Великоберезнянського району Закарпатської
області.
Переведення комунальних закладів бюджетної сфери
Великоберезнянського району на виробництво теплової
енергії з біомаси.
Проектом передбачається закупівля технологічного
обладнання для переробки щепи та обладнання для
виробництва пелетів та брикетів, заміна котлів в
комунальних закладах району.
В ході проведення енергоефективних заходів в закладах
освіти, охорони здоров’я та культури району відбудеться
зменшення оплати за паливно-енергетичні ресурси шляхом
заміни застарілого енергоємного котельного обладнання.
Також, планується будівництво автономних котелень.
Зменшення видатків на енергоносії на 40%

- створення нових робочих місць.
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- забезпечення сировиною для виробництва теплової енергії.
екологічний вплив
Зменшення викидів в навколишнє природнє середовище.
8 Основні заходи проекту
Проектом передбачається закупівля технологічного
обладнання для переробки щепи та обладнання для
виробництва пелетів та брикетів, заміна котлів в
комунальних закладах району.
9 Період реалізації проекту (з
2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Всього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
4000, 0
4000,0
4000, 0
12000,0
місцевий бюджет
800, 0
800,0
800, 0
2400,0
інші джерела
0,0
0,0
0,0
0,0
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проєкту: 14400,0 тис. грн.
проекту (за потреби)
Відповідальний виконавець проекту: Великоберезнянська
селищна рада
Енергоефективність та енергозбереження в закладах соціальної сфери Закарпатської
області
1 Назва проекту
Енергоефективність та енергозбереження в закладах
регіонального розвитку:
соціальної сфери Закарпатської області
2 Номер і назва завдання
2.3.3.Енергозбереження та енергоефективність у виробничій і
регіональної стратегії
невиробничій сфері
розвитку, якому відповідає
проект:
3 Мета та завдання проекту:
Підвищення енергоефективності будівель за рахунок
впровадження енергозберігаючих технологій, спрямованих
на скорочення енергоспоживання. Впровадження
енергоощадних електронагрівальних елементів нового
покоління в бюджетній сфері
Реконструювати групу навчальних аудиторій у головному
корпусі УжНУ згідно поставленої мети.
4 Територія на яку проект
Закарпатська область
матиме вплив:
5 Цільові групи проекту та
Заклади соціальної сфери, жителі Закарпатської області
кінцеві бенефіціари проекту
6 Опис проблеми, на
В численних закладах району наявні значні втрати теплової
вирішення якої спрямований енергії через незадовільний стан системи опалення, покрівель,
проект:
фасадів та застарілі вікна та двері.
7 Очікувані результати
реалізації проекту:
економічна та/або бюджетна Зменшення втрат тепла, оптимізація використання
ефективність реалізації
енергоносіїв та скорочення на 40% коштів на їх оплату.
проекту
економічний вплив
Створення комфортних умов перебування в навчальних та в
лікарняних закладах.
соціальний вплив
Зменшення кількості захворювань, ріст відвідуваності
8 Екологічний вплив
Відсутній
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9 Основні заходи проекту:

Заходи з енергозбереження у закладах освіти і медицини
Тячівського району
Реалізація інноваційних проектів Наукового парку «УжНУ» повний комплекс робіт по впровадженню та установці
енергоощадних електронагрівальних елементів нового
покоління в бюджетних закладах області (освіта, охорона
здоров’я, соціальна сфера)
Створення енергопасивного модуля аудиторій у головному
корпусі УжНУ
2021 – 2023 роки
2021
2022
2023
Разом

10 Період реалізації проекту;
Орієнтовна обсяг
фінансування проекту, тис.
грн.
державний бюджет
9600,0
9600,0
10800,0
30000,0
місцевий бюджет
1900,0
1900,0
2133,8
5933,8
інші джерела
0,0
0,0
0,0
0,0
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проекту: 35933,8 тис. грн.
проекту за потреби:
Відповідальний виконавець: Тячівська райдержадміністрація,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
«Нові енергетичні рішення для громад» - програма підвищення кваліфікації
спеціалістів у громадах в галузі енергоефективності та енергоощадливості
1

2

3

4
5

6

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

«Нові енергетичні рішення для громад» - програма
підвищення кваліфікації спеціалістів у громадах в галузі
енергоефективності та енергоощадливості
2.3.3. Енергозбереження та енергоефективність у
виробничій і невиробничій сфері

Загальна мета проекту полягає популяризації
енергоефективності у новостворених ОТГ через реалізацію
проєктів навчання та запровадження енергоефективних
технологій у громадах
Завдання 1. Проведення конкурсу та формування групи
зацікавлених громад (команд на місцевому рівні)
Завдання 2. Підвищення рівня знань представників
новостворених ОТГ в сфері енергоефективності, розробка
проектних ідей, розробка технічної документації,бізнеспланів, здійснення програми навчання для пілотних громад,
створення смарт-лабораторій з енергоаудиту
Завдання 3. Забезпечення промоції успішних проєктів на
регіональному рівні, транскордонному рівні та
транснаціональному рівні, пошук інвесторів та залучення
коштів МТД на нові енергоефективні рішення.
Закарпатська область
Прямою цільовою групою є новостворені ОТГ, зацікавлені у
запровадженні нових інноваційних рішень в сфері
енергоефективності у громаді.
Новостворені громади потребують запровадження
енергоефективних рішень на соціальних об’єктах, а також у
виробничій і невиробничій сфері. Спеціалісти у громадах
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7

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

8

екологічний вплив
Основні заходи проекту

Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела ( МТД)
11 Інша інформація щодо

мають недостатньо знань та часто не в змозі перенести свої
ідеї на новий рівень, тобто перетворити їх на проекти з
різних причин. Це може бути викликано відсутністю досвіду
та знань, відсутністю або недостатньою підтримкою та
інформацією в бізнесі або недостатнім фінансуванням.
Крім того, ще одним великим викликом для Закарпатської
області та України в цілому є стала енергетика, зокрема,
напрямок енергоефективності.
У радянські часи в
Україні широко впроваджувались неефективні рішення з
енергозбереження, що є однією з причин того, чому місцеві
ціни на енергію високі, первинна енергія імпортується, а
енергетичні ринки є фрагментарними.
Вищезгадані виклики будуть розглядатися в рамках проекту
шляхом залучення ОТГ та розкриваючи їх потенціал для
вирішення питань енергоефективності через інноваційну
схему навчання для громад.
Крім того,
передбачається створення регіональних структур, що
зв'язують ключових регіональних зацікавлених сторін та
державних органів, є дієвим інструментом просування знань
про те, як підвищити рівень молодих новаторів до рівня
успішних підприємств
Підвищення рівня знань мешканців області щодо
енергоефективності
Запровадження енергоефективних рішень в області через
реалізацію проектів
Зменшення видатків на опалення та підігрів води
Популяризація енергоощадливості та енергозбереження,
інтенсивний розвиток громад, пере направлення
зекономлених коштів на розвиток громади
Зменшення викидів вуглекислого газу
Завдання 1. Проведення одного конкурсу для громад,
(мотиваційні семінари та оголошення конкурсу), формування
вимог та критеріїв відбору учасників
Завдання 2. Проведення 3 тренінгів та семінарів для
учасників, розробка навчальних пакетів та тренінгових
матеріалів, експертна підтримка у розробці кожного окремого
енергоефективного рішення
Завдання 3. Проведення презентація 10 проектів на
регіональному рівні, поширення інформації , підтримка у
формуванні проектної заявки для залучення інвестицій та/або
фінансування МТД на реалізацію

9

1 рік

0,0

2021 – 2023 роки
2 рік
3 рік

0,0
0,0
700,0
700,0
700,0
700,0
0,0
0,0
Загальна вартість проекту – 2800,0 тис грн.

Усього

0,0
2 100,0
700,0
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проекту (за потреби)

Проєкт «NESiCA», що фінансується програмою ЄС ENI CBC
«Угорщина – Словаччина – Румунія-Україна», передбачає
реалізацію комплексу заходів у 3-х пілотних громадах
передбачена в бюджеті проекту.
Відповідальний виконавець: ГО «Центр європейських
ініціатив»

Будівництво, ремонт та реконструкція доріг на території Закарпатської
області
1

2

3

4
5

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

6

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

7

Очікувані результати від
реалізації проекту

Будівництво, ремонт та реконструкція доріг на території
Закарпатської області
2.4.1. Будівництво, реконструкція і ремонт внутрішніх доріг
автомобільного сполучення і мостів

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі
автомобільних доріг та споруд на них; забезпечення
безперервності розвитку мережі автомобільних доріг;
підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів
автомобілізації країни; підвищення швидкості,
економічності, комфортності та безпечності перевезення
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; інтеграція
мережі автомобільних доріг загального користування області
в європейську транспортну мережу з метою ефективного
використання положення області, розширення міжрайонних,
обласних і міжнародних транспортних і туристичних
зв’язків
Населені пункти Закарпатської області
Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,КП
ЗОР «Будкомплектторг», департамент інфраструктури
облдержадміністрації.
Кінцеві бенефіціари – жителі Закарпатської області
Стан доріг Закарпатської області супроводжується:
- обмеженим фінансуванням дорожньої галузі області;
- неналежним технічним станом доріг;
- незавершеним будівництвом початих об’єктів на дорогах
загального користування місцевого значення області;
- необхідністю розбудова інфраструктури міжнародних
пунктів пропуску;
- відсутністю новітньої техніки для якісного та своєчасного
обслуговування дорожнього покриття
1)поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі
дорожнього господарства шляхом проведення поточних та
капітальних ремонтів автомобільного покриття;
2)приведення у відповідність до сучасних стандартів
автомобільних доріг з відповідною дорожньою
інфраструктурою на території області за напрямками
міжнародних транспортних коридорів; підвищення
швидкості, економічності, комфортності.
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економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

соціальний вплив

8

екологічний вплив
Основні заходи проекту

Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет

- збільшення дохідної частини бюджетів усіх рівнів за
рахунок повернення коштів у вигляді податків та
обов'язкових платежів;
- посилення контролю за якістю та фінансуванням доріг з
боку користувачів;
- створення умов для розвитку автомобільних доріг
загального користування відповідно до вимог європейських і
світових стандартів.
* безпечність перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом;
* сприяння у безперешкодному доступі осіб із обмеженими
можливостями та інших маломобільних груп населення до
об’єктів дорожньої інфраструктури;
* збільшення загальної протяжності автомобільних доріг із
твердим покриттям.
Відсутній вплив
- дофінансування ремонтних робіт на дорогах державного
значення Київ-Чоп, Мукачево-Рогатин, Долина-Хуст,
Перечин-Свалява, Ужгород-Львів за кошти місцевих
бюджетів;
- проведення реконструкції шляхопроводів по вул.
Берегівська та вул. Т.Масарика у м.Мукачево;
- проведення капітальних ремонтів доріг у м.Ужгород,
Берегово, Хуст, районних доріг Ужгородського району,
Виноградівського району, Мукачівського району, та інших
районів області;
- дофінансування робіт на дорогах комунального значення,
що перебувають на балансі територіальних громад області,
зокрема Перечинського району (Перечинська ОТГ),
Ужгородського району (Баранинська ОТГ), Іршавського
району (Іршавська ОТГ);
- проведення капітальних та поточних ремонтів,
реконструкцій мостів Воловецького, Тячівського районів;
- влаштування захисних підпірних стінок та інших споруд
на дорогах Міжгірського, Тячівського районів;
- облаштування доріг до пунктів пропуску в с.Лубня, Біла
Церква;
- облаштування сервісних зон в м.Ужгород.

9

місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1 рік

2021 – 2023 роки
2 рік
3 рік

Усього

1200000,0

1300000,0 1400000,0

3900000,0

200000,0

200000,0

200000,0

600000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проекту – 4 500 000,0 тис грн.
Відповідальний виконавець: департамент інфраструктури
спільно з органами місцевого самоврядування області

112

1

2

3

4

Будівництво аеропорту «Міжнародний аеропорт «Мукачево»
Назва
проекту Будівництво аеропорту «Міжнародний аеропорт
регіонального розвитку «Мукачево» (на базі майнового комплексу колишнього
(далі – проект)
військового аеродрому в Мукачеві з будівництвом злітнопосадкової смуги та авіаційної інженерної інфраструктури)
Номер і назва завдання 2.4.2. Розвиток транспортно-логістичної
прикордонної
стратегії розвитку, якому інфраструктури
відповідає проект
Метою даного проекту є створення сучасного вантажноМета та завдання проекту
пасажирського аеропорту, який відповідатиме міжнародним
стандартам, шляхом проведення робіт по реконструкції
існуючого майнового комплексу на базі колишнього
військового аеродрому. Такі роботи забезпечать можливість
інфраструктурі аеропорту обслуговувати прогнозовані
повітряні судна типу В-737-600, А-320, Ан-148, пасажирів та
вантаж, перевезення яких виконуватиметься цими літаками
на відстані які забезпечують авіаційний зв’язок з будь-яким
містом Європи. Основними заходами проекту є
реконструкція та модернізація всіх елементів аеропорту,
обладнання ЗПС засобами посадки, світлосигнальним
обладнанням, побудова аеровокзального комплексу з
пропускною здатністю 300 осіб/год. туди і зворотньо,
готельного комплексу на 150 осіб, а також облаштування
аварійно-рятувальної та допоміжної структури інженернотехнічного забезпечення аеропорту.
Територія, на яку проект Мукачівська ОТГ, Закарпатська обл., сусідні області та
матиме вплив
прикордонні території.

5

Цільові групи проекту та Населення та суб’єкти господарювання Мукачівської ОТГ,
кінцеві
бенефіціари Закарпатської обл., сусідніх областей та прикордонних
проекту
територій.

6

Опис
проблеми,
на Відсутність повноцінного та якісного авіасполучення
вирішення
якої (пасажирського та вантажного) Закарпатської області з
спрямований проект
іншими регіонами України та іншими країнами, зокрема
Європи.
Очікувані результати від 1) Діючий сучасний міжнародний пасажирсько-вантажний
реалізації проекту
аеропорт;
2) Створення нових робочих місць;
3) Збільшення обсягів пасажирських та вантажних
авіаперевезень;
4) Зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів;
5) Активізація економічної діяльності та розвитку міста та
регіону вцілому;
6) Підвищення туристичної привабливості міста та регіону
вцілому;
7) Підвищення інвестиційної привабливості міста та
регіону вцілому.
економічна
та/або - створення до 100 нових робочих місць;
бюджетна ефективність - зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів;
реалізації проекту
- підвищення інвестиційної привабливості міста та регіону
вцілому.
соціальний вплив
Підвищення якості надання послуг з авіасполучення різним
категоріям населення.

7
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8

9

екологічний вплив
Основні заходи проекту

Буде враховано при проведенні оцінки впливу на довкілля
- будівництво злітно-посадкової смуги;
- будівництво авіаційної інженерної інфраструктури;
- будівництво аеровокзалу;
- будівництво інфраструктурних об’єкті з обслуговування
пасажирів.
Період реалізації проекту
2021 – 2023 роки
(з (рік) - до (рік)

10 Обсяг
фінансування
проекту, тис. грн
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

1 000 000,0
40 000
0,0

3 000 000,0
0,0
200000,0

0,0
0,0
160000,0

4 000 000,0
40 000,0
360 000,0

11 Інша інформація щодо Загальна вартість проєкту: 4 400 000,0 тис. грн., в тому
проекту (за потреби)
числі 360 000,0 тис грн – кошти інвесторів
Відповідальний виконавець: Мукачівська міська рада
Закарпатської області
Реконструкція міжнародного аеропорту «Ужгород»
1

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)

2

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому
відповідає проект

3

Мета та завдання
проекту

4

Територія, на яку проект
матиме вплив

5

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

6

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Реконструкція міжнародного аеропорту «Ужгород»

2.4.2. Розвиток транспортно-логістичної прикордонної
інфраструктури

Метою даного проекту є приведення авіапідприємства до
конкуренто-спроможного рівня, спроможність у
короткостроковій перспективі забезпечувати суспільний
запит громади Закарпатської області та забезпечення
належної окупності інвестицій.
м. Ужгород, Закарпатська область , сусідні області та
прикордонні території.
Кінцевим бенефіціаром проекту виступає Закарпатська
обласна рада, як власник авіапідприємства.

Починаючи з 1991 року всі капіталовкладення в
авіапідприємство були незначними і не відповідали умовам
ринку авіаційних перевезень. На сьогоднішній день
обладнання що використовуються та несучі спроможності
інженерних мереж аеропорту не відповідають вимогам та
класу повітряних суден що використовуються
авіакомпаніями України та зарубіжними авіаперевізниками.
Отже виникла ситуація при якій аеропорт не відповідає
вимогам авіаперевізників та нездатний забезпечити комплекс
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7

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив

8

Основні заходи проекту

9

Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))

заходів щодо обслуговування сучасних повітряних суден.
Заключення договорів із провідними авіаперевізниками
України на виконання регулярних авіаційних перевезень,
чартерних туристичних програм туроператорів та відкриття
можливості здійснювати вантажні перевезення, як в межах
України так і з можливостю експортно-імпортних операцій.
Окупністі проекту 12-15 років при ставці дисконтування в
7відс.
Покращення-матеріально технічної бази.
Залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій у економіку
області.
Збільшення обсягів авіаційних перевезень.
Частота руху та розширення географії маршрутів.
Створення іміджу привабливого аеропорту для авіакомпаній
за рахунок високого рівня обслуговування літаків.
Розвиток туристично-оздоровчого комплексу області.
Даний проект є проектом капітальних вкладень в
інфраструктурну спроможність регіону із високим
коефіцієнтом окупності та ефектом мультиплікації в інші
сфери економіки регіону.
Забезпечення можливості лінії авіаперевезень.
Несе незначний негативний вплив на екологічну обстановку
в межах міста Ужгород шляхом забруднення частини
території викидами авіаційного палива та забруднення
авіаційними шумами.
Реконструкція злітно-посадкової смуги та світлосигнального
обладнання аеродрому Придбання необхідного обладнання та
інвентарю.
Проведення капітального ремонту спецтехніки.
Навчання персоналу аеропорту.
Придбання засобів механізації для наземного обслуговування
повітряних суден (ПС) коду 4С.
Придбання обладнання для забезпечення 6-ї категорії
пожежного захисту повітряних суден.
Виготовлення проектно-кошторисної документації.
Придбання техніки для наземного інженерного
обслуговування повітряних суден класу 4С.
2021 рік

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис. грн:

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

державний бюджет

340 000,000

0,0

0,0

340 000,000

місцевий бюджет

10 000,000

0,0

0,0

10 000,000

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела
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11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4
5

6

7

8

Загальна вартість проєкту: 350 000,000 тис. гривень.
Відповідальний виконавець: Закарпатська обласна рада,
Закарпатське обласне комунальне підприємство
«Міжнародний Аеропорт Ужгород»

Підтримка промислових та індустріальних парків на території
Закарпатської області
Назва проекту
Підтримка промислових та індустріальних парків на
регіонального розвитку території Закарпатської області
(далі - проект)
Номер і назва завдання
2.4.2. Розвиток транспортно-логістичної прикордонної
регіональної стратегії
інфраструктури
розвитку, якому
відповідає проект
Мета та завдання
Сформувати і заснувати інституцію - господарюючий
проекту
суб’єкт – та розробити проектно-кошторисну документацію 1го етапу створення інфраструктурно-територіальної основи
формування промислового парку «Україна - ЄС» транспортнологістичної виробничої діяльності на території поза межами
населеного пункту с. Ключарки Мукачівського району на
засадах державно-приватного партнерства
Територія, на яку проект Вся територія Закарпатської області та суміжних областей
матиме вплив
Західної України
Цільові групи проекту та Органи державної виконавчої влади та органи місцевого
кінцеві бенефіціари
самоврядування Закарпатської області; споживачі (бізнесові і
проекту
комерційні структури) транспортно-логістичних послуг;
населення Закарпатської області; найняті працівники
промислового парку «Україна - ЄС»
Опис проблеми, на
Україна як держава, у т.ч. Закарпатська область у своєму
вирішення якої
економічному розвитку потребують підсилення транзитного
спрямований проект
потенціалу зовнішньо-економічної експортно-імпортної
діяльності і зокрема – шляхом розвитку прикордонної
транспортно-логістичної інфраструктури, яка на сьогодні
розвинена недостатньо.
Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
Економічна ефективність від повної реалізації проекту
бюджетна ефективність складатиме не менше 12,0 млн грн чистого прибутку
реалізації проекту
соціальний вплив
Промисловий парк «Україна - ЄС» створить додатково 230
робочих місць.
екологічний вплив
Вплив на довкілля очікується мінімальним.
Основні заходи проекту
Формування інституційної та інфраструктурної основи
промислового парку «Україна - ЄС» поза межами населеного
пункту с. Ключарки Мукачівського району (створення
господарського органу управління Промисловим парком
«Україна - ЄС», формування системи договірних відносин із
замовниками і партнерами, розробка проектно-кошторисної
документації на підготовчий етап комунікацій та будівництво
інфраструктури Промислового парку, проведення будівельних
робіт з розвитку інфраструктури Промислового парку згідно
розробленої ПКД)
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Період реалізації
проекту (з (рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис. грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

2021 – 2023 роки

9

1

2

3

4

5

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

8000,0
7000,0
5000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2500,0
2000,0
1500,00
6000,0
Загальна вартість проєкту: 26 000,0 тис грн
Відповідальний
виконавець:
Мукачівська
райдержадміністрація
спільно
з
фізичною
особоюпідприємцем Дроздецьким М.М.;
Інші органи місцевої влади та самоврядування

GREENWHEELS: екотранспорт майбутнього – сьогодні
Назва проекту
GREENWHEELS: екотранспорт майбутнього – сьогодні
регіонального розвитку
(далі - проект)
Номер і назва завдання
2.4.2. Розвиток транспортно-логістичної прикордонної
регіональної стратегії
інфраструктури
розвитку, якому
відповідає проект
Мета та завдання проекту Проект вирішує проблему порівняно невеликої кількості
електромобілів та низького розвитку інфраструктури
обслуговування екологічно чистого транспорту в цільовому
транскордонному регіоні, що забезпечить можливість
пересування через кордони товарів і людей з використанням
дружнього для довкілля засобу пересування.
Завдання:
1. Створити умови для транскордонної мобільності
екологічно чистого транспорту, на території прикордоння
Закарпаття – Сх.Словаччина – Сх.Угорщина.
2. Стимулювати розвиток публічної інфраструктури для
екологічно чистого транспорту в прикордонному регіоні.
3. Підвищити поінформованість громадськості щодо
важливості кліматично дружнього транспорту для цільового
регіону.
Територія, на яку проект
Закарпатська область
матиме вплив
Східна Словаччина
Східна Угорщина
Цільові групи проекту та Виконавець проекту – громадська організація «Фабрика
кінцеві бенефіціари
Інвестиційних Проектів», м. Ужгород
проекту
Цільові групи:
- Власники електромобілів (місцеві жителі та подорожуючі
на електромобілях)
- Мешканці, які бажають придбати електромобіль, але ще
вагаються
- Мешканці урбанізованих територій
- Власники підприємств і організацій (громадське
харчування, торгівля, готелі тощо),
- Місцеві та регіональні органи влади та органи місцевого
самоврядування
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6

7

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Нині великі міста та європейські держави замінюють
дизельні двигуни екологічно чистими (до 2030 року). Це
означає, що через кілька років люди будуть інтенсивно
звертатися до електромобілів, і наш регіон може стати
ізольованим для європейських мандрівників через відсутність
інфраструктури обслуговування, що спричинить негативні
наслідки для туристично орієнтованого регіону.
Проблема 1. Відсутність достатньо розвиненої мережі
обслуговування електромобілів у цільовому регіоні
Проблема 2. Мала кількість електромобілів у цільовому
регіоні.
Проблема 3. Неготовність міст і селищ до швидкого
впровадження технологій обслуговування електротранспорту
на власних територіях, відсутність просторового планування з
урахуванням потреб електротранспорту
Проблема 4. Відсутність співпраці між девелоперами ринку
екотраснпорту сусідніх країн України, Словаччини,
Угорщини.
Очікувані результати від
1. Створено базову публічну інфраструктуру зарядних
реалізації проекту
станцій у Карпатському прикордонні для забезпечення
мобільності електро-транспортних засобів
2. Місцеві та регіональні органи влади отримали
рекомендації щодо планування міських територій та
міжміських доріг з урахуванням потреб екологічно дружного
транспорту
3. Створено та діє у м. Ужгороді міжнародний
технологічний «хаб» , надаються професійні консультації та
забезпечується доступ до європейських технологій .
4. Підвищено обізнаність мешканців про переваги та
перспективи екологічно дружного для довкілля транспорту,
кількість електромобілів у цільовому регіоні
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

соціальний вплив

екологічний вплив

8

Основні заходи проекту

Проект створить базову транскордонну мережу зарядних
станцій (17 станцій), в той час, як через консультації,
діяльність з підвищення обізнаності буде стимулювати
створення принаймні 60 безкоштовних громадських станцій
іншими організаціями на своїх ресурсах, муніципалітети
плануватимуть міські райони з урахуванням потреб розвитку
електротранспорту. Отже, проект об’єднує зусилля громади,
приватного та державного секторів у вирішенні загальної
проблеми розвитку
Покращення доступу цільових груп до мереж
обслуговування дружнього для довкілля транспорту, розвиток
екологічної свідомості мешканців.
Покращення якості життя на урбанізованих територіях за
рахунок зниження рівня викидів в атмосферу продуктів
згоряння палива у двигунах внутрішнього згорання
приватного транспорту.
1. Будівництво Міжнародного центру інноваційних
технологій «GREENWHELLS» (технологічного «хабу» у м.
Ужгороді)
2. Придбання обладнання та встановлення публічних
зарядних станцій (15) та двох швидких зарядних станцій для
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електромобілів у цільовому регіоні.
3. Розробка рекомендацій для місцевих та державних
органів влади щодо містобудування та планування
міжміських доріг з урахуванням потреб електро транспорту
4. Проведення заходів промоції: рекламні заходи у медіа,
міжнародний автопробіг
5. Надання консультацій представникам цільових груп,
метою яких є розвиток мережі публічних зарядних станцій
коштом кінцевих бенефіціарів
Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис. грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела

2021 – 2022 роки

9

11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

0,0
640,0
5 144,0

0,0
0,0
0,0
508,0
0,0
1 148,0
3 096,
0,0
8 240,0
0
Загальна вартість проекту: 9388,0 тис грн.
Відповідальний виконавець: ГО «Фабрика Інвестиційних
Проектів»

Розбудова інфраструктури пунктів пропуску на українському кордоні в межах
Закарпатської області
1 Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)

Розбудова інфраструктури пунктів пропуску на українському
кордоні в межах Закарпатської області

2.4.2. Розвиток транспортно-логістичної прикордонної
2 Номер і назва завдання
інфраструктури
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту

4 Територія, на яку проект

Розвиток транспортної, прикордонної і комунікаційної
інфраструктури,
найбільш
відповідній
вимогам
ефективного розвитку
і комунікацій прикордонних
областей України та Румунії.
Завдання:
1) Транскордонна співпраця між Хустським мікро-регіоном
(Україна) і Марамурешським повітом (Румунія), повітом
Сату-Маре для забезпечення соціально-економічного
розвитку регіону.
2) Облаштування прикордонної інфраструктури та сервісної
зони на ділянці перед пунктами пропуску Оноківці –
Петровце (Словацька республіка), Тарна-Маре – Хижа
3) Створення стійкої платформи для забезпечення
мобільності людей і товарів, зміцнення співробітництва з
прикордонними регіонами сусідніх держав
Закарпатська область
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матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

6 Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

7 Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

екологічний вплив

8 Основні заходи проекту

Цільові групи: центральні органи влади, наукові інституції,
дорожні служби, інвестори.
Кінцеві бенефіціари: мешканці області, підприємці,
новостворені ОТГ, представники органів влади та
самоврядування, зацікавлені у запровадженні нових
інноваційних рішень в сфері транспортної та прикордонної
інфраструктури
Як результат асоційованого членства в ЄС та запровадження
безвізового режиму для України, рівень мобільності людей та
товарів зросла, відповідно прикордонна та транспортна
інфраструктура між цільовими регіонами ЄС та Україною
потребують покращення. Існує велика потреба у розробці
ефективної Стратегії мобільності на основі стійкого розвитку
та планування, необхідність синхронізації діяльності по різні
сторони кордону.
Проект дозволяє частково вирішити проблему зменшення
відстаней та оптимізація руху через відкриття нового шляху
доступу (Яблунівка-Гута), який би зв’язував прикордонні
сусідні населені пункти, допоміг би укріпити стосунки між
обома країнами
Збільшення кількості транспортних засобів, що користуються
побудованою модернізованою транспортною та
прикордонною інфраструктурою.
Проведення обмінів досвідом, розроблене технікоекономічне обґрунтування модернізації шляху доступу в с.
Яблунівка, починаючи з перехрестя доріг Мукачево-Рогатин
з автомобільною дорогою загального користування місцевого
значення О-07-13-03 Вишково-Яблунівка-держкордон з
Румунією.
Збільшення надходжень до бюджету через пожвавлення
інвестиційної, підприємницької діяльності

Збільшення рівня соціального і культурного обміну,
посилення співробітництва і соціальна євроінтеграція у
даному регіоні
Запровадження проектів розвитку інфраструктури, які
передбачають екологічно збалансований підхід.
Попередня оцінка екологічного впливу у випадку
спорудження шляху доступу до кордону з Румунією буде
міститися в дослідженні оцінки екологічного впливу, яке
буде розроблено на основі технічного проекту на етапі
проектування
Забезпечення збалансованого планування та реалізація
інфраструктурних проектів транспортної та прикордонної
інфраструктури задля успішного економічного розвитку
регіону. Розбудова інституційної та інформаційної
платформи; здійснення планування дорожньо-транспортних
розв’язок, територій пунктів пропуску, формування планів
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мобільності згідно стандартів та вимог як Українського
законодавства, а також вимог ЄС. Налагодження
транскордонної співпраці для відкриття пункту перетину
кордону «Яблунівка – Гута» на кордоні України з Румунією.
Розбудова інфраструктури пішого пункту пропуску ОноківціПетровце (Словацька республіка). Здійснення
інфраструктурних робіт (розбудова пунктів пропуску, доріг,
реконструкція та ремонтні роботи, зокрема реконструкція
дороги Львів-Самбір-Ужгород, км 206+823 – км 214+900 з
під’їздом до міжнародного пункту пропуску «Малий
Березний – Убля»)
Влаштування велосипедної доріжки на автомобільній дорозі
державного значення КПП Вілок».
9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))

2021-2022 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

державний бюджет

20000,0

20000,0

0

40000,0

місцевий бюджет

6710,0

6625,0

0,0

13335,0

інші джерела

81000,0

82500,0

0,0

163500,0

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:

11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Загальна вартість проекту: 216835,0 тис грн.
Відповідальні виконавці: «Міжнародна Асоціація інституцій
регіонального розвитку «МАІРР», Служба Автомобільних
доріг у Закарпатській області, органи місцевого
самоврядування

2.5. Система ефективного управління регіональним розвитком

1

2

3

4

Забезпечення території Закарпатської області та її окремих частин,
території населених пунктів оновленими даними дистанційного зондування землі
Назва проекту
Забезпечення території Закарпатської області та її окремих
регіонального розвитку
частин, території населених пунктів оновленими даними
(далі - проект)
дистанційного зондування землі
Номер і назва завдання
2.5.1. Удосконалення системи управління регіональним
регіональної стратегії
розвитком
розвитку, якому
відповідає проект
Мета та завдання проекту Забезпечення території області даними лазерного сканування
(LIDAR), цифровими ортофотопланами у видимому та
ближньому інфрачервоному спектрі у періоди різної
вегетативної активності та створення цифрової моделі
рельєфу та цифрової моделі місцевості (на всю територію
області)
Територія, на яку проект Закарпатська область
матиме вплив
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Органи державної влади;
Органи місцевого самоврядування;
Зацікавлені фізичні та юридичні особи.
6
Відсутність даних лазерного сканування землі, та застарілі
ортофотоплани масштабу 1:10000, відсутність ортофото
крупніших масштабів. Ці всі дані необхідні для ведення
містобудівного моніторингу та моніторингу природного
середовища, моніторингу стану грунтів, моніторингу
здоров’я, вікута складу порід лісового покриву, посівних
площ, здоров’я та стану дозрівання сільськогосподарських
культур, виявлення на ранніх етапах та прогнозування
виникнення негативних природніх процесів, моделювання
можливих негативних наслідків таких процесів та
використання в процесі стратегічного планування тощо.
7 Очікувані результати від Забезпечення території Закарпатської області та її окремих
реалізації проекту
частин, території населених пунктів оновленими даними
дистанційного зондування землі
економічна та/або
Значне здешевлення та спрощення процесів виконання
бюджетна ефективність
топографо-геодезичних робіт, здійснення стратегічного
реалізації проекту
планування та моніторингу розвитку області та її частин, усіх
населених пунктів тощо
соціальний вплив
Зростання рівня та оперативності інформування населення
про поширення негативних природніх процесів та явищ
екологічний вплив
Значне спрощення та пришвидшення ведення моніторингу
природного середовища, виявлення на ранніх етапах та
прогнозування виникнення негативних природніх процесів
8 Основні заходи проекту
1.Проведення лазерного сканування(LIDAR) території
області з літака;
2.Проведення ортофотознімання території області у період
найменшої вегетативної активності рослин (одночасно з
п.1);
3.Проведення ортофотознімання рівнинної території області
у період найвищої вегетативної активності рослин;
4.Створення цифрової моделі місцевості(на всю область);
5.Створення цифрової моделі рельєфу (на всю область);
6.Визначення та встановлення обмежень доступу до даних у
встановленому порядку;
7.Завантаження та надання доступу до даних
заінтересованим органам влади та місцевого
самоврядування (за територіальною належністю) засобами
містобудівного кадастру області;
8.Оприлюднення відкритих даних засобами системи
містобудівного кадастру області.
9 Період реалізації проекту
2021 – 2022 роки
(з (рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту,
тис. грн:
державний бюджет
22500,0
8200,0
0,0
30700,0
місцевий бюджет
5000,0
1600,0
0,0
6600,0
інші джерела
0,0
0,0
0,0
0,0
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проєкту: 37300,0 тис грн.
5

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
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проекту (за потреби)

1

2

3

4
5

6

7

Відповідальний виконавець: управління містобудування і
архітектури

ІІІ-й етап формування системи містобудівного кадастру Закарпатської
області
Назва проекту
ІІІ-й етап формування системи містобудівного кадастру
регіонального розвитку
Закарпатської області
(далі - проект)
Номер і назва завдання
2.5.1. Удосконалення системи управління регіональним
регіональної стратегії
розвитком
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту
Створення та впровадження геоінформаційної системи
підтримки управлінських рішень та єдиного порталу для
взаємодії влади, бізнесу та громадськості регіонального рівня
шляхом реалізації ІІІ-го етапу формування системи
містобудівного кадастру Закарпатської області
Територія, на яку проект
Закарпатська область, усі адміністративно-територіальні
матиме вплив
одиниці області
Цільові групи проекту та
- органи державної влади та місцевого самоврядування,
кінцеві бенефіціари
організації і установи, що беруть участь в управлінні,
проекту
прогнозуванні, плануванні та забезпеченні життєдіяльності
регіону;
- українські та зарубіжні ділові партнери та потенційні
інвестори;
- місцеве населення;
- засоби масової інформації;
- зацікавленіприватні особи та туристи.
Опис проблеми, на
1. Необхідність приведення процесів, що відбуваються у
вирішення якої
сфері містобудування, архітектури та будівництва до вимог
спрямований проект
законодавтсва;
2. Необхідність оптимізації (автоматизації) процесів та
зменшення зусиль, ресурсів та часу для збору, систематизації
та опрацювання інформації щодо управляння територією
області та її адміністративно-територіальних одиниць;
3. Необхідність формування єдиного інформаційного поля
для влади, бізнесу та громадськості для обміну інформацією
в реальному режимі часу, що дасть можливість комплексно
долучитися до вирішення нагальних для кожної категорії
питань та проблем;
4. Необхідність зменшення корупційних ризиків шляхом
автоматизації надання адміністративних послуг у галузі
населенню засобами мережі Internet.
Очікувані результати від
1. Створення єдиної бази даних з питань планування
реалізації проекту
території, архітектури та будівництва;
2. Забезпечення розподіленого доступу за територіальною
належністю до цієї бази даних усіх заінтересованих
місцевих органів влади та виконавчих комітетів органів
місцевого самоврядування;
3. Забезпечення автоматизованого обміну даними та
віддаленого доступу до інформації у галузях містобудування,
архітектури та будівництва між місцевими органами влади,
територіальними підрозділами ЦОВВ та органами місцевого
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економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

соціальний вплив

екологічний вплив

8 Основні заходи проекту

самоврядування;
4. Забезпечення автоматизації надання адміністративних
послуг у галузі архітектури та будівництва через систему
містобудівного кадастру
Не передбачає прямих надходжень у бюджети (згідно вимог
чинного законодавства). Передбачає:
1. Зменшення витрат на обмін, збір, систематизацію,
опрацювання інформації органами влади та місцевого
самоврядування;
2. Зменшення затрат зусиль та часу потенційним
інвестором на збір інформації, необхідної для прийняття
інвестиційних рішень, покращення інвестиційного клімату у
регіоні;
3. Зменшення зусиль та часу населенням для отримання
адміністративних послуг у галузях містобудування,
будівництва та архітектури;
Популяризація та просування бренду регіону.
Збільшення відкритості та прозорості влади, загальне
іміджеве зростання та зростання довіри до органів влади з
боку населення
Забезпечення популяризації, моніторингу, збереження та
розвитку екологічної мережі області через забезпечення
доступу до інформації про неї в реальному часі та
недопущення порушень режиму використання відповідних
територій автоматизованим механізмами виявлення
потенційних порушень законодавства на ранніх етапах.
1. Формування баз геопросторових даних містобудівної
документації та топографо-геодезичних даних (оцифрування
та переведення у векторий вигляд) для кожної
адміністративно-територіальної одиниці та населеного
пункту області;
2. Розширення технічних та функціональних потужностей
центру обробки даних системи містобудівного кадастру
Закарпатської області;
3. Проведення навчання фахівців (операторів), яких
передбачається залучити до наповнення та користування
системою на регіональному та місцевому рівнях;
4. Створення автоматизованих робочих місць операторів
системи у структурних підрозділах ОДА, територіальних
підрозділах ЦОВВ, виконавчих органах органів місцевого
самоврядування;
5. Підключення операторів структурних підрозділів ОДА,
територіальних підрозділів ЦОВВ та виконавчих органів при
органах місцевого самоврядування;
6. Розроблення та впровадження пакетів програмного
забезпечення за галузевою специфікою для під’єднаних
операторів;
7. Розроблення, тестування та впровадження аналітичних
та веб-додатків щодо автоматизації надання
адміністративних послуг громадянам;
8. Розроблення, тестування та впровадження аналітичних
та веб-додатків щодо автоматизованого вводу-виводу даних
у систему та автоматизованого контролю якості введених

124

даних;
9. Впровадження навчання за напрямками та
спеціальностями у сфері геоінформаційних технологій на
базі ДВНЗ «УжНУ»;
10. Формування захищених каналів обміну інформацією
та КСЗІ (комплексної системи захисту інформації) системи
містобудівного кадастру області;
11. Розроблення механізмів автоматизованого обміну
даними, тестування та впровадження цих механізмів між
системою містобудівного кадастру області та існуючими
державними, регіональними та місцевими інформаційними
системами та кадастрами.
9 Період реалізації проекту (з
2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
12 512,7
5691,6
225,0
18 429,3
місцевий бюджет
1 390,3
632,4
25,0
2 047,7
інші джерела
0,0
0,0
0,0
0,0
11 Інша інформація щодо
Загальна варість проєкту: 20477,0 тис грн.
проекту (за потреби)
Відповідальний виконавець: управління містобудування і
архітектури
Програма 3. Побудова локальних економік знань та смарт-спеціалізація
3.1. Сприяння інноваціям у сферах, визначених смарт-спеціалізацією
регіону
Будівництво Міжнародного медбіотехіндустріального парку «Вижень»
1 Назва проекту
Будівництво Міжнародного медбіотехіндустріального парку
регіонального розвитку
«Вижень»
(далі - проект)
2 Номер і назва завдання
3.1.1 .Підтримка інноваційних досліджень та технологій у
регіональної стратегії
промисловості на основі використання ланцюгів «освітарозвитку, якому відповідає наука-виробництво» та кластерного підходу
проект
3 Мета та завдання проекту Розвиток гірських територій шляхом впровадження
високотехнологічних інноваційних розробок у економіку
депресивних регіонів.
4 Територія, на яку проект
Проект матиме транскордонний вплив на територію
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
Даний проект буде поширюватися близько на 50 тис. осіб
кінцеві бенефіціари
проекту
6 Опис проблеми, на
Низький економічний потенціал, малі заробітні
вирішення якої
плати,відсутність робочих місць
спрямований проект
7 Очікувані результати від
Забезпечення робочими місцями молоді.
реалізації проекту
Отримання отримання прибутків за рахунок експорту
екологічно-чистої продукції.
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економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Реалізація даного проекту дасть можливість збільшити
надходження ПДФО до місцевого бюджету у 2 рази.

Зменшення кількості безробітних та людей які виїжджають
на заробітки за кордон
екологічний вплив
Популяризація бережливого ставлення до навколишнього
середовища, збереження рідкісних рослин карпатського
регіону.
8 Основні заходи проекту
Будівництво Міжнародного медбіотехіндуст-ріального парку
«Вижень»
Будівництво теплиць для вирощування рослин методом
гідропоніки та стерильними лабораторіями
9 Період реалізації проекту (з
2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Всього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
16 000,0
16 000,0
16 000,0
48 000,0
місцевий бюджет
3 000,0
3 000,0
4 000,0
10 000,0
інші джерела
2481000,0
2481000,0 2480000,0
7 442 000,0
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проекту: 7 500 000,0 тис. грн.
проекту (за потреби)
Відповідальний виконавець: Полянська сільська об’єднана
територіальна громада

1

2

3

4
5
6

7

Створення туристично-рекреаційного продукту з впровадженням
SMART-спеціалізації
Назва проекту
Створення туристично-рекреаційного продукту з
регіонального розвитку
впровадженням SMART-спеціалізації
(далі - проект)
Номер і назва завдання
3.1.3. Підтримка створення унікальних інноваційних
регіональної стратегії
туристично-рекреаційних продуктів
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту
Проект спрямований на активізацію розвитку природнооздоровчого туризму із врахування SMART-спеціалізації
шляхом впровадження інноваційних технологій у створені
туристичного продукту, підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів на постійній основі, ефективного та
раціонального використання природно-оздоровчого
потенціалу області в оздоровчих цілях
Територія, на яку проект
Проект буде реалізовуватися на території Закарпатської
матиме вплив
області
Цільові групи проекту та
Щороку Закарпатську область відвідує близько 2 мільйонів
кінцеві бенефіціари проекту туристів і їх кількість щороку збільшується
Опис проблеми, на
В області наявна значна кількість природно-лікувальних
вирішення якої
ресурсів, які є цінними, проте кількість їх обмежена.
спрямований проект
Відчувається брак наукових досліджень щодо наявності та
раціонального використання природних ресурсів, їх
лікувальних властивостей.
Очікувані результати від
Передбачається створення щонайменше 15 додаткових
реалізації проекту
робочих місць, шляхом введення в експлуатацію нових та
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економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
8 Основні заходи проекту

9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

розширення діючих туристично-оздоровчих об’єктів,
збільшення кількості наданих послуг. Збільшення на 5 %
(щорічно) кількості обслуговуваних туристів.
Збільшення надходження до бюджету, завдяки розвитку
туристичної інфраструктури
Створення нових робочих місць
Запровадження ефективного і раціонального механізму
щодо використання лікувально-оздоровчих ресурсів
Розвиток лікувально-оздоровчого туризму шляхом
проведення комплексного дослідження щодо наявності
лікувальних ресурсів.
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
кадрів у сфері туризму за передовими освітніми програмами
для фахівців, що організовують надання послуг у сфері
рекреаційного туризму.
Створення додаткової смарт-інфраструктури на територіях
рекреаційних закладів з метою проведення вільного часу,
що сприятиме більш тривалому перебуванню рекреантів на
території області.
Залучення представників оздоровчих закладів до участі в
туристичних 6 виставках, ярмарках, презентаціях та інших
спеціалізованих заходах, з метою популяризації новітніх
лікувально-оздоровчих послуг.
Розробка 5 проєктів та передпроектних пропозицій
природно-оздоровчих можливостей області з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій для залучення
інвестицій в галузь оздоровчого туризму.
Підготовка 3 висновків про наявність унікальних ресурсів
для подальшого оголошення природних територій
курортними

1 рік

2021 – 2023 роки
2 рік
3 рік

Усього

200,0
300,0
300,0
800,0
100,0
250,0
200,0
550,0
800,0
1000,0
1200,0
3 000,0
Загальна вартість проєкту: 4350,0 тис. грн.
Відповідальний виконавець: департамент економічного
розвитку і торгівлі

3.2. Створення мережі хабів на території області
Створення Енергетичного Хабу
1 Назва проекту
«Створення Енергетичного Хабу»
регіонального розвитку
(далі - проект)
2 Номер і назва завдання
3.2.1. Підтримка створення Хабів
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
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3 Мета та завдання проекту

4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
6 Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

7 Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
8 Основні заходи проекту

Загальна мета проекту полягає популяризації
енергоефективності у регіоні та створенні центру отримання
системної консультаційної підтримки в сфері
енергоефективності та енергоощадливості
Завдання 1. Інституційне зміцнення, формування
інформаційно-інституційної платформи для запровадження
енергоефективних рішень на рівні домогосподарств, громад
та мешканців області
Завдання 2. Підвищення кваліфікації з енергоефективності
спеціалістів ХАБу
Завдання 3. Забезпечення системи постійної
консультаційної підтримки в сфері енергоефективності та
енергоощадливості для мешканців області через створення
ХАБу
Закарпатська область
Прямою цільовою групою є мешканці області, підприємці,
керівники установ, представники новостворених ОТГ, які
зацікавлені у запровадженні нових інноваційних рішень в
сфері енергоефективності.
Великим викликом для Закарпатської області та України в
цілому стала енергетика, зокрема, напрямок
енергоефективності. У радянські часи в Україні широко
впроваджувались неефективні рішення з енергозбереження,
що є однією з причин того, чому місцеві ціни на енергію
високі, первинна енергія імпортується, а енергетичні ринки
є фрагментарними.
Вищезгадані виклики будуть розглядатися в рамках
діяльності ХАБу з енергоефективності, шляхом надання
постійної підтримки зацікавленим сторонам через
інноваційну схему навчання та консультування. Крім того,
передбачається створення та підтримка діяльності
регіональної структури Регіонального Альянсу, що зв'язує
ключові регіональні зацікавлені сторони та державні
органи, Регіональний Альянс з енергоефективності у
Закарпатській області створений у грудні 2018 року та є
дієвим інструментом просування та підтримки
інноваційних рішень з енергоефективності
Забезпечення комплексного підходу до розвитку
енергоефективності на рівні області.
Запровадження енергоефективних рішень в Закарпатській
області через реалізацію інноваційних проектів.
Зменшення видатків на опалення та підігріву води

Популяризація енергоощадливості та енергозбереження
Зменшення викидів вуглекислого газу
Завдання 1. Формування групи спеціалістів ХАБу,
формування потужних мережевих зв’язків із зацікавленими
сторонами (підприємці, науковці, громади, представники
місцевого самоврядування, студенти), визначення
приміщення для розміщення ХАБу, здійснення ремонту
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приміщення, закупівля обладнання (офісної техніки та
спеціальної техніки для здійснення енергоаудиту).
Завдання 2. Навчання спеціалістів ХАБу. Запровадження
програми навчання для підвищення рівня знань щодо
енергоефективності та енергоощадливості, в тому числі
тренінгові програми з питань розробки проектних ідей,
розробки бізнес-планів.
Завдання 3. Відкриття ХАБу, промоція діяльності та щорічна
підтримка роботи ХАБу.
9 Період реалізації проекту (з
2021-2023 роки
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
місцевий бюджет
2 200,0
700,0
700,0
3600,0
інші джерела ( МТД)
500,0
0,0
0,0
500,0
11 Інша інформація щодо
Загальна вартість проєкту: 4100,0 тис. грн.
проекту (за потреби)
Відповідальні виконавці: ГО «Центр європейський
ініціатив», департамент інфраструктури

1 Назва проекту регіонального
розвитку (далі - проект)

Унгвар Хаб
Унгвар Хаб

2 Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту

3.2.1 Підтримка створення хабів в регіоні

4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

Місто Ужгород та Ужгородський район, а в подальшому –
на територію області.
Молодь, студентство, творчі люди, підприємці, активні
люди.
Бенефіціари — ГО, активні члену хабу, підприємці
Проєкт покликаний об’єднати в одному просторі різні
цільові групи зі спільними інтересами задля створення
нових проектів, участі у грантових конкурсах, розвитку
науки та технологічного прогресу. За своїм задумом хаб
покликаний вирішувати проблему слабкої комунікації між
жителями міста та області, знайомити учасників та
утворювати нові зв’язки. Завдяки проєкту заплановано
створити нові проєкти та стартапи.
Створення нового прошарку підготовленої під менторством
молоді, створення нових стартапів, покращення комунікації
та посилення зв’язків, єднання людей за інтересами.

6 Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проект

7 Очікувані результати від
реалізації проекту

Створити простір ідей, творчої та наукової лабораторії,
центру знань, місця для однодумців.
Об’єднати підприємців, активну молодь та бізнес-асоціації.
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економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту
соціальний вплив

екологічний вплив

8 Основні заходи проекту

9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1 Назва проекту регіонального
розвитку (далі - проект)
2 Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту

Хаб має вийти на самоокупність вже за рік існування
завдяки здачі в суборенду під коворкінг приміщення у вільні
години від заходів
Утворення громадського місця для активних та небайдужих
людей, об’єднання людей в клуби за інтересами, нетворкінг
серед усіх учасників, менторство для молодих підприємців.
Лейтмотивом концепції хабу є ощадливе ставлення до
навколишнього середовища. На базі хабу влаштований
центр переробки ПЕТ, який стане прикладом для молоді та
дітей
Збори ораторського клубу, зустрічі клубу підприємців
Ужгорода, мітапи ІТ комьюніті, проведення лекцій, показ
кінострічок, фінансові ігри націлені на розвиток молоді та
ін.
2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Всього:

500,
200,0
200,0
900,0
500,0
200,0
200,0
900,0
200,0
300,0
500,0
1000,0
Загальна вартість проєкту: 2800,0 тис. грн.
Відповідальний виконавець: департамент економічного
розвитку і торгівлі
Створення молодіжного ХАБу
Створення молодіжного ХАБу
3.2.1. Підтримка створення хабів в регіоні

Сформувати живий, відкритий, ініціативний молодіжний
актив, що направляє свої зусилля на вирішення: соціальних,
культурних, освітніх проблем суспільства, бере участь у
прийнятті рішень щодо розвитку ОТГ, веде здоровий спосіб
життя, проводить змістовно своє дозвілля та популяризує
стандарти Європейської молодіжної політики.
Створити зручний простір для самоорганізації сільської
молодої активної спільноти для проведення
профорієнтаційної роботи серед молоді;
Підвищити рівень соціально-психологічного задоволення
молоді життям у громаді.
Створити умови для організації та проведення семінарів,
тренінгів, воркшопів, практикумів на теми актуальні для
молоді ОТГ.
Облаштувати мультифункціональний майдан-чик: вдень відкритої платформи для спілкування, генерації нових ідей,
а ввечері - публічного простору з лекціями, вечірками,
переглядом фільмів.
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4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

6 Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проект

7 Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту
соціальний вплив

екологічний вплив

організувати молодіжну раду для відкритого соціального
діалогу шляхом проведення обговорення проблем ОТГ.
Створити молодіжний кореспондентський пункт.
Організувати активних громадян та згуртувати їх навколо
ідеї спільної праці направленої на сталий розвиток
Вільховецької ОТГ та залучення, як внутрішніх, так і
зовнішніх інвестицій.
Вільховецька ОТГ
Прямі бенефіціари проекту:
старшокласники віком від 15 р. до 18 р. - 600 осіб;
студенти - 123 особи;
працевлаштована молодь віком від 18 р. до 30 р. - 1 870
осіб;
Вільховецька сільська рада.
Непрямі бенефіціари проекту:
жителі Вільховецької ОТГ;
молодь із навколишніх сіл.
Проект дасть можливість вирішити ряд наступних проблем:
простір для соціалізації молоді;
розвиток у молоді лідерських та управлінських якостей;
діалог громадян із владою - вирішення, чи пом’якшення
актуальних соціальних проблем;
профорієнтацію молоді та інтеграцію її на ринок праці;
нестачу кадрів для роботи у адміністрації ОТГ;
розвиток підприємництва, через вивчення ринкових ―ніш‖
та потенціалу громади;
проведення дозвілля, як альтернатива злочинності, розбоям
та поганим звичкам;
залучення додаткових донорських коштів для розвитку
громади.
До прийняття рішень залучена молодь, а разом з нею і
громадяни ОТГ.
Створений простір для дозвілля і розвитку молоді.
Краща поінформаваність громадян ОТГ щодо діяльності
сільської ради.
Молодь чітко орієнтована професійно.
Підготований кадровий резерв Вільховецької сільської
ради.
Молодь громади - це активні, цілеспрямовані і виховані
особистості.
У громаді проводяться соціальні, культурні, спортивні та
освітні заходи за ініціативи молоді.
Молодь є рушійною силою змін і перетворень, вони
братимуть участь в економічному розвитку громади шляхом
розвитку молодіжного підприємництва та волонтерської
діяльності на різних заходах.
Молодіжний ХАБ - це місце соціалізації молоді, де вони не
тільки спілкуються між собою, але і розробляють різні ідеї
соціальних проектів, культурних, інформаційних заходів,
тощо.
Молодь проводитиме різні заходи спрямовані на
покращення екологічної ситуації у громаді. До прикладу:
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8 Основні заходи проекту

9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4
5

6

створення лайфхаку про сортування сміття, прибирання
набережної, запровадження челенджів «Мій двір чистий»,
проведення акцій проти паління тощо
Поточний ремонт та зонування Вільховецької центральної
бібліотеки площею 52 кв.м. для створення на її базі
молодіжного простору: книгарня, generation-зона, tea-зона.
Закупівля меблів.
Закупівля обладнання.
Розробка плану роботи ХАБу
2021 рік
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

766,0
0,0
0,0
766,0
204,0
0,0
0,0
204,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проєкту: 970,0 тис. грн.
Відповідальний виконавець: Вільховецька об’єднана
територіальна громада

Створення хабу інноваційних технологій та кіновиробництва
Назва проекту
Створення хабу інноваційних технологій та
регіонального розвитку
кіновиробництва
(далі - проект)
Номер і назва завдання
3.2.2. Створення інфраструктури підтримки кіноіндустрії на
регіональної стратегії
території області
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту
Мета проекту – забезпечення сприятливих умов для
розвитку ІТ ринку та кіновиробництва на Закарпатті.
Завдання проекту:
Створити сучасний хаб для локалізації підприємств,
навчальних закладів, наукового парку, та інших учасників
ІТ та кіно індустрій.
Забезпечити інфраструктурну складову для сталого
функціонування хабу.
Територія, на яку проект
Ужгород, Ужгородський район
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Цільові групи:
кінцеві бенефіціари проекту Підприємства ІТ та кіновиробничих сфер;Навчальні
заклади;
Громадські організації та інші дотичні організації;
Бенефіціари:
Обласна та місцева влада;
Підприємці (сфера надання послуг)
Опис проблеми, на
Наразі на Закарпатті немає інфраструктури для сталого
вирішення якої
розвитку кіновиробництва (візуальних ефектів), а також
спрямований проект
достатньої взаємодії між підприємцями в сфері ІТ,
профільними навчальними закладами, науковим парком та
іншими учасниками, що давала би ефект синергії.
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7 Очікувані результати від
реалізації проекту

8

9
10

11

Результатом реалізації проекту стане створення
сприятливих умов для взаємодії між навчальними
закладами, науковим парком, підприємствами сфери ІТ та
кіновиробництва, та іншими учасниками регіонального
розвитку що дозволить стимулювати розвиток сфери
кіновиробництва, залучення інвестицій та формування
іміджу Закарпатської області, як інноваційного лідера в
окремих вузьких галузях.
економічна та/або бюджетна Проектом передбачено збільшення надходжень до
ефективність реалізації
місцевого бюджету у вигляді податків, створення робочих
проекту
місць, залучення інвестицій.
соціальний вплив
Проектом передбачається позитивний соціальний вплив,
зокрема створення робочих місць, популяризація сучасних
професій для молоді, зменшення відтоку кадрів.
екологічний вплив
Проект не передбачає негативного екологічного впливу.
Основні заходи проекту
Розробка техніко-економічного обґрунтування.
Розробка проектно-кошторисної документації.
Створення хабу інноваційних технологій та
кіновиробництва.
Період реалізації проекту (з
2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
Орієнтовний обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
0,0
10 000,0
10 000,0
20 000,0
місцевий бюджет
500,0
0,0
0,0
500,0
інші джерела
0,0
20000,0
20 000,0
40000,0
Інша інформація щодо
Загальна вартість проєкту: 60 500,0 тис грн.
проекту (за потреби)
Відповідальний виконавець: КП «Агентство регіонального
розвитку і транскордонного співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради, ГО «Фільмкомісія»
Програма 4. Забезпечення охорони довкілля, екологічно збалансованого і
раціонального природокористування та просторової гармонії
4.1. Збереження та відтворення біологічного і ландшафтного різноманіття,
природних комплексів, водних, земельних та лісових ресурсів, розширення
регіональної екологічної мережі

1

2

3

Підвищення адаптаційного потенціалу місцевих громад до змін клімату та
збереження біологічного різноманіття природи
Назва проекту
Підвищення адаптаційного потенціалу місцевих громад до
регіонального розвитку
змін клімату та збереження біологічного різноманіття
(далі – проект)
природи
Номер і назва завдання
4.1.1. Підтримка науково-практичних досліджень, розробок
регіональної стратегії
рекомендацій по збереженню біологічного і ландшафтного
розвитку, якому
різноманіття регіону та розширення територій ПЗФ
відповідає проект
Мета та завдання проекту Підвищення обізнаності місцевого населення словацькоукраїнського прикордоння та здійснення відповідних
заходів щодо адаптації до впливу існуючих або очікуваних
кліматичних змін та їх наслідків.
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4

Територія, на яку проект
матиме вплив

5

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

6

7

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

екологічний вплив

8

Основні заходи проекту

Збереження біологічного різноманіття об`єктів природнозаповідного фонду транскордонної території та розвиток
науково-пізнавального туризму
Проект матиме вплив на всю територію Закарпатської
області, суміжні регіони, Кошицький самоврядний край,
Пряшівський самоврядний край
Населення транскордонної території України та
Словаччини
Наразі спостерігається підвищення середньорічної
температури, збільшення внутрішньорічної,
внутрішньосезонної та внутрішньодобової амплітуди
коливань температури; підтоплюються гирла річок,
заболочуються та затоплюються прибережні землі; клімат
стає більш посушливим; зменшується кількість опадів;
змінюється режим опадів, що призводить до повеней;
змінюються ареали існування видів тварин і рослин.
Населення гірських транскордонних територій стає
надзвичайно уразливим за умови таких кліматичних змін.
На території національного природного парку «Синевир»,
зокрема Квасовецького природоохоронного науководослідного відділення, створений «Реабілітаційний центр
хижих птахів», який потребує додаткової промоції та
залучення інтересу учнівської і студентської молоді,
туристичної спільноти до діяльності природних парків та
екологічної освіти
Розроблення Стратегії адаптації до змін клімату для
Закарпатської області.
Розроблення транспортної моделі міста Ужгород з
урахуванням змін клімату та необхідності прийняття
заходів щодо адаптації.
Співорганізація фестивалю NATURA (червень 2021,
Jahodná), підгтовка тематичного блоку, присвяченого
«агітації» молоді та її «пробудженню» на тему «зміна
клімату та участь людини в цих змінах»)
Активізація екскурсійного науково-пізнавального туризму
в області. Будівництво на території національного парку
«Синевир» візит-центру, орнітологічного майданчика,
спостережних веж. Створення екологічних стежок,
оглядових, слухових, пізнавальних атракцій в межах
національного парку «Синевир»
Оптимізація руху транспорту в місті Ужгород, зменшення
витрат населення на послуги з транспортних перевезень в
межах міста
Збільшення доходів до місцевих бюджетів
Зменшення рівня захворюваності населення хворобами,
пов’язаними із забрудненням навколишнього середовища
та зміною клімату
Зацікавленість молоді у вивченні орнітофауни, підвищення
рівня екологічної освіти населення
Зменшення викидів шкідливих речовин та парникових газів
у атмосферу.
Відновлення природної фауни, збереження біорізноманіття
Створення інформаційної інтеграційної мережі розміщення
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Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис. грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
9

джерел альтернативної енергетики на транскордонній
території.
Розроблення регіонального Плану адаптації до зміни
клімату у Закарпатській області.
Реалізація пілотного проекту з виконання одного із заходів
Стратегії адаптації до зміни клімату Кошицького
самоврядного краю, вивчення досвіду для подальшого
застосування у Закарпатській області.
Будівництво візит-центру.
Створення орнітологічного майданчика.
Спорудження 2 спостережних веж.
Створення екологічної стежки з розміщенням на ній
оглядових, слухових сигналів що відтворюватимуть голоси
птахів, з подальшою візуалізацією на інформаційних
стендах.
Розроблення презентаційних фото і відео сюжетів про
орнітофауну.
Організація науково-пізнавальної екологічної літньої
школи для молодих науковців.
2021 – 2023 роки
2021

2022

2023

Усього

0,0
0,0
0,0
0,0
1 780,0
1 780,0
0,000
3 560,0
16 020,0
16 020,0
0,000
32 040,0
Загальна вартість проекту – 35 600, тис. грн. Відповідальні
виконавці – управління зовнішньоекономічних зв’язків,
інвестицій та транскордонного співробітництва, управління
містобудування та архітектури облдержадміністрації,
Національний природній парк «Синевир», ГО «Інститут
розвитку Карпатського регіону», ГО «Форза», Ужгородська
міська рада

Забезпечення населення області питною водою
1

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)

2

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому
відповідає проект

3

Мета та завдання проекту

4

Територія, на яку проект
матиме вплив

Забезпечення населення області питною водою

4.1.2. Впровадження завдань із збереження і
раціонального використання водних ресурсів
Закарпатської області

Зменшення швидкості стоку води з водозбірної площі та
збільшення площі водного дзеркала, збільшення площі
випаровування, забезпечення якісною питною водою та
безперебійним водопостачанням мешканців населених
пунктів регіону
Населені пункти Закарпатської області
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5

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

6

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

7

Очікувані результати від
реалізації проекту:
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив

8

Основні заходи проекту

9

Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))

Населення області, землекористувачі та землевласники

Зтік води з водозбірного басейну за останні 30 років
прискорився в 3-4 рази, площа водного дзеркала
зменшилась на 6-8 тис. га, рівень грунтових вод (в
криницях) дворогосподарств населення знизився на 6- 9
метрів.
Високий ступінь зношеності водопроводів, застарілого
обладнання, відсутність централізованих мереж
водовідведення, які відповідають відповідним сучасним
нормам, зумовлюють проникнення забруднюючих речовин
у трубопроводи, що призводить до погіршення санітарноепідеміологічного стану та значних втрат води
Покращення соціально-побутового рівня життя населення;
зниження показників захворюваності мешканців області,
пов’язаних з вживанням неякісної питної води
Зменшення затрат на водозабезпечення територіальних
громад регіону, зменшення витрат бюджетних коштів на
утримання мереж
Підвищення рівня забезпечення населення водними
ресурсами, питною водою нормативної якості
Покращення водного балансу водозбірної площі,
епідеміологічного та екологічного стану регіону
Регулювання поверхневого стоку на водозаборах
водотоків у Великоберезнянському, Перечинському та
Ужгородському районах; реконструкція водозаборів в
м.Свалява та м.Рахів; будівництво (реконструкція)
вуличних водопровідних мереж в м.Берегово; мереж
водопостачання та водовідведення в смт Великий
Березний, містах Виноградів, Рахів, Свалява, Тячівському
районі (смт Буштино), Ужгородському районі; будівництво
(реконструкція, капремонт) водопроводів в м.Ужгород
(вул. Гагаріна, вул. Собранецька), Мукачівському районі
(села Пістрялово і Лалово), Тячівському районі (смт
Солотвино), населених пунктах Баранинської ОТГ та
інших адміністративно-територіальних одиницях області
2021-2023 роки

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

державний бюджет

97791,3

73740,0

217529,0

місцевий бюджет

16572,8

14760,0

45997,70
0
8380,0

інші джерела

4000,0

4000,0

4000,0

12 000,0

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту

39712,8
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11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Загальна вартість проекту – 269 241,800 тис. грн.
Відповідальні виконавці – органи місцевого
самоврядування, департаменти облдержадміністрації:
інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних
доріг загального користування місцевого значення та
житлово-комунального господарства; екології та природних
ресурсів

Створення і впровадження системи регіонального, комплексного і сталого
моніторингу впливу на довкілля, у тому числі на здоров’я населення
Закарпатської області
Створення і впровадження системи регіонального,
1 Назва проекту
комплексного і сталого моніторингу впливу на
регіонального розвитку
довкілля, у тому числі на здоров’я населення
(далі - проект)
Закарпатської області
4.1.4. Створення системи моніторингу невиснажливого і
2 Номер і назва завдання
раціонального використання ресурсів мінеральних і
регіональної стратегії
термальних вод області
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту

4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та

Забезпечити створення і впровадження системи
регіонального комплексного і сталого моніторингу впливу
на довкілля, у тому числі на здоров’я населення
Закарпатської області задля прийняття обгрунтованих
управлінських рішень органами державної виконавчої
влади та місцевими радами та інформування громад, що є
однією з платформ підвищення рівня і якості життя
мешканців та конкурентоспроможності й активізації
інвестиційного розвитку регіону.
В процесі впровадження проекту передбачається:
розробити і узгодити із зацікавленими сторонами
концептуальну основу системи моніторингу та його
структуризацію за напрямками;
розробити і узгодити із зацікавленими сторонами систему
дієвих показників та індикаторів моніторингу впливу на
довкілля, у тому числі на здоров’я населення;
забезпечити вирішення питань формування контингенту
виконавців системи моніторингу (експерти, науковці,
технічний персонал, менеджери, інформаційнокомунікаційне супроводження тощо);
забезпечити вирішення технічних, технологічних і
методичних питань впровадження системи моніторингу;
сформувати і організувати функціонування системи
дієвого моніторингу впливу на довкілля у тому числі на
здоров’я населення регіону із зворотнім зв’язком від
органів влади, інших організацій і підприємств та громад
Закарпатська область

Цільовими групи: органи державної виконавчої влади і
органи місцевого самоврядування та їх асоціації; науковці
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кінцеві бенефіціари
проекту

6 Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

7 Очікувані результати від
реалізації проекту:

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

соціальний вплив

екологічний вплив
8 Основні заходи проекту

9 Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:

університетів і наукових природоохоронних організацій;
громадські екологічні і природоохоронні організації;
громади; суб’єкти господарської діяльності і
підприємництва.
Кінцеві бенефеціари: громади, органи державної
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
У Закарпатській області відсутня система регіонального,
комплексного і ефективного моніторингу стану впливу на
довкілля, що створює багато бар’єрів і проблем, ризиків і
загроз для подальшого успішного соціально-економічного
розвитку регіону
Оперативність прийняття
рішень у сфері охорони навколишнього природного
середовища і
використання природних ресурсів і, як наслідок,
зменшення витрат
на розв’язання проблем екологічної безпеки
підвищення ефективності використання
засобів спостереження за станом навколишнього
природного
середовища та антропогенним впливом на нього
підвищення рівня інформованості населення щодо
стану
навколишнього природного середовища
Комплексний об’єктивний аналіз на основі індикаторів
дозволяє покращувати екологічну ситуацію і стан довкілля
Розробка методологічного, правового, структурнологістичного та експертно-наукового забезпечення
моніторингу довкілля, у тому числі системи індикаторів;
технічне і технологічне забезпечення моніторингу
довкілля на території області, створення мережі опорних
пунктів; розробка тренінгових програм та проведення
тренінгів з експертами і технічним персоналом системи
моніторингу; розробка і впровадження системи
інформаційно-комунікаційних заходів системи
моніторингу впливу на довкілля, у тому числі на здоров’я
населення; підготовка, упорядкування і випуск
методичних розробок, аналітичних та інформаційних
збірників даних результатів моніторингу та їх поширення
серед цільових груп;
створення та інформаційне наповнення і супроводження
інтерактивного сайту/ВЕБ-порталу системи моніторингу з
використання картографування за технологіями ГІС
2021 – 2023 роки

1 рік

2 рік

3 рік

Усього
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державний бюджет

800,0

800,0

800,0

2400,0

місцевий бюджет

300,0

400,0

600,0

1300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Загальна вартість проекту – 3 700,0 тис. грн.
Відповідальний виконавець – ГО «Агентство місцевого
розвитку та інформаційних ресурсів «Європоліс»

Шлях до здорових лісів: стабільні, адаптовані, різноманітні і стійкі ліси в
Закарпатті
Шлях до здорових лісів: стабільні, адаптовані, різноманітні і
1 Назва проекту
стійкі ліси в Закарпатті
регіонального розвитку
(далі - проект)
4.1.5. Формування еколого-орієнтованого
2 Номер і назва завдання
багатофункціонального наближеного до природи
регіональної стратегії
лісівництва та захист лісів від впливу кліматичних змін
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту

4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

6 Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

- підвищення стабільності та адаптованості лісових
екосистем Карпат до впливу кліматичних змін шляхом
переформування ослаблених малопродуктивних лісів в
більш стійкі різновікові і різнопородні, здатні адаптуватися
до зміни клімату та підтримувати природне
самовідновлення;
- покращення обізнаності населення щодо взаємозв’язку між
лісом та кліматичними змінами;
- підвищення професійної спроможності лісівників та інших
цільових груп щодо адаптації лісів до зміни клімату та її
наслідків;
- забезпечення умов та можливостей для обміну
найкращими практиками щодо формування стійких до
впливу клімату та різноманітних лісів
Закарпатська область
Населення області, професійні лісівники- працівники
державних підприємств лісового та мисливського
господарства і національних парків, природоохоронці,
органи державної влади та місцевого самоврядування,
співробітники науково-дослідних і освітніх установ,
студенти вишів, учні шкіл та екоцентрів.
Зміна клімату - це неминуча проблема, яка негативно
впливає на сучасний стан та майбутній розвиток лісових
екосистем у Закарпатті, спричиняє пошкодження цілих
деревостанів та вмирання лісів у Карпатському регіоні.
Поліпшення спроможності адаптації лісів до зміни клімату
стоїть на порядку денному ЄС та України.
Ці спільні виклики необхідно вирішувати спільно шляхом
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7 Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

цілеспрямованих адаптаційних заходів.
Створення сучасного розсадника з інноваційною теплицею,
обладнаною передовими технологічними рішеннями для
вирощування і використання садивного матеріалу лісових
порід із закритою кореневою системою, адаптованого в
процесі вирощування до впливу зміни клімату для
створення нових лісів з кращою їх приживлюваністю в
несприятливих кліматичних умовах. Застосування згаданої
передової технології вирощування садивного матеріалу
дозволить суттєво знизити інвестиційні ризики і підвищити
виробничі показники та економічну ефективність
лісогосподарського виробництва.
Створення нових лісів завдяки використанню садивного
матеріалу із закритою кореневою системою та сучасних
систем догляду за лісом, що сприятиме формуванню
різновікових багатоярусних мішаних лісів, відповідно до
типів лісу і умов місцезростання, більш адаптованих до
впливу зміни клімату.
Будівництво Центру «Ліс та клімат» поблизу Ужгорода для
проведення тренінгів, навчань
щодо важливості лісу як відновного ресурсу, важливої ролі
лісів у питаннях клімату і необхідності адаптування лісів до
зміни клімату, а також демонстрації у сучасній спосіб
практичних складових зазначеної теми.
Будівля центру є:
- енергоефективною з навчальними приміщеннями,
виставково-конференційним залом та офісами,
побудованими за останніми стандартами
енергоефективності з елементами пасивного будинку.
Виробництво енергії для потреб Центру забезпечено
сонячними панелями, тепло – геотермальним насосом;
- інноваційною, оскільки буде збудована за принципами
поєднання традицій будівництва із деревини і новаторських
технологій використання дерева у сучасному будівництві;
основний будівельний матеріал центру -деревина сприятиме
зменшенню шкідливих викидів;
- під час будівництва центру буде проведено тренінги щодо
застосування сучасних технологій будівництва з деревини і
поясненням методів покращення енергоефективності
будівель, інноваційних підходів та тенденцій адаптації до
зміни клімату маломасштабних будівель з деревини.
- розширено професійні знання лісівників,
природоохоронців та інших цільових груп з питань
наближеного до природи ведення лісового господарства –
системи формування стійких лісів, адаптованих до зміни
клімату на базі новоствореного демонстраційнопросвітницького центру «Ліс та клімат».
Створення нових сучасних робочих місць, покращення умов
праці, збільшення надходжень до бюджетів

Підвищення екологічної свідомості, знань і досвіду
населення області, суб’єктів господарювання
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екологічний вплив

8 Основні заходи проекту

9 Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))

Покращення екологічного стану лісів та їх адаптаційної
здатності до наслідків зміни клімату
Будівництво сучасного лісового розсадника з інноваційною
теплицею та адміністративно-побутовими будівлями;
Будівництво демонстраційно-просвітницького центру «Ліс
та клімат»;
Поліпшення складу та санітарного стану лісових насаджень
2021 – 2022 роки

1 рік

2 рік

0,0

0,0

місцевий бюджет

4623,0

4623,0

інші джерела

10787,0

10787,0

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет

11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

3 рік

Усього

0,0

0,0

0,0

9246,0

0,0

21574,0

Загальна вартість проекту – 30 820,0 тис. грн.
Відповідальні виконавці: ДП «Ужгородське лісове
господарство», ГО Агентство сприяння сталому розвитку
Карпатського регіону ФОРЗА

Реанімації осушувально-зволожуючих систем Закарпатської області
Реанімації осушувально-зволожуючих систем
1 Назва проекту
Закарпатської області
регіонального розвитку
(далі - проект)
2 Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту
4 Територія, на яку проект
матиме вплив

4.1.7. Збереження і відтворення якості природних і
сільськогосподарських земельних ресурсів регіону

Відтворення якості меліорованих сільськогосподарських
земельних ресурсів області
Закарпатська область

Територіальні громади, землекористувачі та
5 Цільові групи проекту та
землевласники
кінцеві бенефіціари проекту
6 Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

На даний час осушувально-зволожуючі системи (ОЗС) в
Закарпатській області не виконують свої безпосередньо
проектні інженерно-меліоративні функції, насамперед
реверсного зволоження меліоративних земель. В літній
період по області спостерігається площинне переосушення
більше 200 тис. га с/г земель. Основні меліоративні
канали замулені, не розчищалися близько 40 років,
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7 Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту
соціальний вплив

екологічний вплив

8 Основні заходи проекту
9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))

шлюзи-регулятори розвалені і потребують капітального
ремонту, колектори забиті
зменшення залежності сільськогосподарського
виробництва від несприятливих природно-кліматичних
умов
зменшення затрат на полив меліорованих земель

підвищення рівня забезпечення населення водними
ресурсами, збільшення рекреаційних зон відпочинку
населення
Покращення водного балансу водозбірної площі;
збільшення площі водного дзеркала; збільшення площі
випаровування з водної поверхні; покращення
мікроклімату проживання населення
Реанімація ОЗС Берегівської , Латорицької, Батарської,
Сальвінської та «Чорний Мочар»
2021 – 2023 роки

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту:

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

державний бюджет

6 000,0

10 000,0

20 000,0

36 000,0

місцевий бюджет

2 000,0

3 000,0

9 000,0

14 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Загальна вартість проекту – 50 000,0 тис. грн.
Відповідальні виконавці – ДВНЗ УжНУ, департаменти
облдержадміністрації: інфраструктури, розвитку і
утримання мережі автомобільних доріг загального
користування місцевого значення та житловокомунального господарства; екології та природних
ресурсів

Розробка проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративнотериторіальних одиниць
1 Назва проекту
Розробка проектів землеустрою щодо встановлення
регіонального розвитку
(зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць
(далі - проект)
2 Номер і назва завдання
4.1.7. Збереження і відтворення якості природних і
регіональної стратегії
сільськогосподарських земельних ресурсів
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту
Формування меж адміністративно-територіальних
утворень та внесення відомостей про межі населених
пунктів до Державного земельного кадастру (ДЗК).
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4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
6 Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

7 Очікуванні результати від
реалізації проекту:
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

соціальний вплив

екологічний вплив

Закарпатська область
Мешканці населених пунктів та органи місцевого
самоврядування
Межі адміністративно-територіальних утворень
виступають просторовим базисом для територіальної
організації державного управління та місцевого
самоврядування. Актуальність розробки проектів
землеустрою щодо змін та встановлення меж
адміністративно-територіальних одиниць обумовлена
ще й диференціацією плати за землю в межах та за
межами населених пунктів, а також повноваженнями
органів, які мають право розпоряджатися землями
державної і комунальної форм власності. Проект
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
адміністративно-територіальних одиниць розробляють
у випадках створення нових, об’єднання, розподілу,
приєднання, збільшення або зменшення площі
існуючих адміністративно-територіальних одиниць.
Нині цей процес відбувається переважно на рівні або в
межах адміністративних районів, у складі яких
створюються або змінюються межі населених пунктів.
Суттєвою проблемою у сфері встановлення (зміни)
меж населених пунктів є низький рівень фінансування
таких робіт. Місцеві бюджети здебільшого не в змозі
фінансувати такі проекти.
Окрім вимог законодавства, актуальність цієї проекту
зумовлюють і процеси щодо реформування місцевого
самоврядування, децентралізації та об’єднання
територіальних громад. Однак на сьогодні із 608
населених пунктів Закарпаття встановлено межі біля
30 відс., а внесено до Державного земельного кадастру
відомості про межі 53 населених пунктів.
встановлення меж 65 відс. населених пунктів області
Адміністративно-територіальний устрій України (далі –
АТУУ) є територіальною основою платності
землеволодіння та землекористування, що передбачає
зарахування плати за землю із певних територій до
бюджетів відповідних бюджетів місцевого
самоврядування, а також зарахування до відповідних
бюджетів коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Можливість врахування громадських інтересів при
здійсненні землеустрою передбачає і Закон України «Про
землеустрій», а саме обов’язок органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування залучати
представників громадських організацій та об’єднань
громадян до участі в обговоренні схем землеустрою
адміністративно-територіальних одиниць, підготовці
пропозицій щодо врахування інтересів територіальних
громад при здійсненні землеустрою
Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
адміністративно-територіальних утворень розробляються
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8 Основні заходи проекту
9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4

для створення повноцінного життєвого середовища та
створення сприятливих умов їхнього територіального
розвитку, забезпечення ефективного використання
потенціалу територій із збереженням їхніх природних
ландшафтів та історико-культурної цінності, з
урахуванням інтересів власників земельних ділянок,
землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої
містобудівної документації
Внесення відомостей про межі населених пунктів до
Державного земельного кадастру (ДЗК)
2021 – 2023 роки
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

7 200,0
7 200,0
7 200,0
21 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проекту – 21 600,0 тис. грн.
Відповідальні виконавці – органи місцевого
самоврядування, головне управління Держгеокадастру у
Закарпатській області

Створення дослідного Карпатського біосферного заповідника на гірському
курорті «Кваси» - міжнародного навчально-дослідного центру збереження
Букових пралісів, еколого-освітньої роботи та сталого розвитку
Назва проекту
Створення дослідного Карпатського біосферного
регіонального розвитку
заповідника на гірському курорті «Кваси» - міжнародного
(далі – проект)
навчально-дослідного центру збереження Букових
пралісів, еколого-освітньої роботи та сталого розвитку
Номер і назва завдання
4.1.8 Розвиток регіональної екологічної мережі на основі
регіональної стратегії
рекомендацій науково-прикладних досліджень
розвитку, якому
відповідає проект
Мета та завдання проекту Створення навчально-дослідної бази для поглиблення
міжнародної співпраці у сфері збереження букових
пралісів – складових частин єдиного в Україні
транснаціонального природного об’єкта Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат
та інших регіонів Європи».
На території дослідного Карпатського біосферного
планується проведення: досліджень екологічних процесів
в пралісових екосистемах, розробка та впровадження
проектів сталого розвитку в Карпатському регіоні;
організація системи екологічної підготовки та підвищення
кваліфікації працівників природоохоронних установ,
органів державної влади та місцевого самоврядування;
міжнародних екологічних науково-практичних
конференцій та семінарів, навчальних практик та
майстер-класів для студентів та молодих науковців у
сфері охорони навколишнього природного середовища та
сталого розвитку
Територія, на яку проект
Закарпатська область
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5

6

7

матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту:

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив

8

Основні заходи проекту

Період реалізації проекту
(з(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис.грн.:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Науковці; фахівці з охорони природи, екологічної освіти,
туризму, державного управління; студенти, школярі та
туристичні групи. Населення Рахівського району складає
близько 15 372 тис. осіб.

Підвищення рівня екологічної культури та свідомості
населення, зменшення загроз для збереження унікальних
природних цінностей світового значення, розвиток
навчально-дослідної інфраструктури, проведення
міжнародних навчальних та науково-дослідних
природоохоронних програм і проектів сталого розвитку
населених пунктів в зоні розташування української
частини об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові
праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи».
Поглиблення міжнародної наукової співпраці.
Залучення коштів міжнародних проектів.
Створення нових постійних робочих місць
Розробка та впровадження заходів для забезпечення
сталого розвитку населених пунктів в зоні розташування
української частини об’єкта Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших
регіонів Європи»
Створення навчально-дослідної бази.
2021 рік

9

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

30 000,000
0,0
0,0
30 000,000
3 000,000
0,0
0,0
3 000,000
0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проекту – 33 000,0 тис. грн.
Відповідальні виконавці – Карпатський біосферний
заповідник, департамент екології і природних ресурсів
облдержадміністрації

Розбудова Міжнародного центру збереження біологічного та ландшафтного
різноманіття імені Ярослава Мовчана
Розбудова Міжнародного центру збереження
біологічного та ландшафтного різноманіття
імені Ярослава Мовчана

1

Назва проєкту
регіонального розвитку
(далі - проєкт)

2

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
4.1.8. Розвиток регіональної екологічної мережі на основі
розвитку, якому відповідає рекомендацій науково-прикладних досліджень
проєкт
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3

Мета та завдання проєкту

4

Територія, на яку проєкт
матиме вплив

5

Цільові групи проєкту та
кінцеві бенефіціари
проєкту

6

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проєкт

7

Очікувані результати від
реалізації проєкту:

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проєкту
соціальний вплив

екологічний вплив

8

Основні заходи проєкту

Збереження унікальних у європейському масштабі локалітетів
дуба скельного, шляхом підвищення рівня екологічної
свідомості громадян;
популяризація збереження природніх старовікових лісів, як
внесок в збереження біорізноманіття;
покращення обізнаності населення щодо екосистемних послуг
та стратегічних економічних вигод із збереження природніх
ландшафтів;
впровадження кращих світових практик сталого розвитку
лісових екосистем;
сприяння розвитку традиційного природокористування
Тячівський район

Населення краю, професійні лісівники- працівники державних
підприємств лісового та мисливського господарства і
національних парків, природоохоронці, органи державної
влади та місцевого самоврядування, співробітники науководослідних і освітніх установ, студенти вишів, учні шкіл та
екоцентрів.
Проблема вирубки, яка негативно впливає на сучасний стан та
майбутній розвиток лісових екосистем у Закарпатті, зокрема
унікальних локалітетів дуба скельного в Тересвянській долині
Тячівського району.
Природна лабораторія європейського значення та науковий
центр відтворення природних лісів гірської країни Карпат.
Надання екосистемних послуг в регіоні, що дозволить
зберегти мальовничі ландшафти, суттєво знизити інвестиційні
ризики і підвищити економічну спроможність громад, які
проживають в безпосередній близькості до резерватів дикої
природи.
Наповнення новими екологічними смислами навчальний
процес в базовій школі.
Міжнародна та транскордонна підтримка.
Модернізація енергоефективності щкільних приміщень.
Впровадження екосистемних послуг, що покращать економіку
кожного домогосподарства та регіону.
Збільшення надходжень до бюджетів
Створення екологічної субкультури, як результат підвищення
екологічної свідомості, екологічних знань та поінформованості
населення області, суб’єктів господарювання, щодо
екологічних послуг. Збільшення самозайнятого населення в
галузі екологічний сільський туризм.
Збереження унікальних у європейському масштабі локалітетів
дуба скельного в районі сіл Біловарці, Нересниця та Тересва
Тячівського району
Організація приміщення для коворкінгу та демонстраційний
зал.
Інформування та ознайомлення місцевого населення з
кращими інноваційними практиками використання природних
ресурсів.
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9

Період реалізації проєкту
(з (рік) до (рік))

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проєкту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проєкту (за потреби)

1

2

3

4
5

6

Запровадження системи моніторингу локацій природного
старовікового лісу, що входить в наукове обгрунтування, щодо
створення лісового заказника «Тересвянські діброви».
Залучення експертів з моніторингу та розробки раціональної
екологічної політики для розвитку територій, що межують з
заповідними територіями.
2021 – 2022 роки

1 рік

2 рік

3 рік

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0
1 000,0

0,0
1 000,0

0,0
0,0

Усього

4 000,0
0,0
2 000,0

Загальна вартість проекту – 6 000,0 тис. грн.
Відповідальні виконавці: ГО «Природа. Наука. Технології»
Тячівського району

4.2. Покращення якості навколишнього середовища на природних і урбанізованих
територіях регіону
Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд на території області
Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд
Назва проекту
на території області
регіонального розвитку
(далі - проект)
4.2.2. Підвищення якості водопостачання і очистки стічних
Номер і назва завдання
вод на всій території області
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних
споруд з метою кращої очистки стічних вод та зменшення
негативного впливу на навколишнє середовище.
Забезпечення очищення стічних каналізаційних вод із
застосуванням сучасних технологій; ліквідація
шкідливого впливу від скидання каналізаційних вод;
доведення концентрації забруднюючих речовин в стічній
воді до санітарних нормативів; покращення стану
довкілля прилеглої до об'єктів території; зменшення
несприятливого екологічного впливу на сусідні
Європейські держави (Угорщина, Румунія, Словаччина)
Територія, на яку проект
Населені пункти Закарпатської області
матиме вплив
Цільові групи проекту та Мешканці населених пунктів області, суб’єкти
кінцеві бенефіціари
господарювання
проекту
Опис проблеми, на
Актуальність проекту полягає у необхідності забезпечення
вирішення якої
функціонування нормативної роботи комунальних очисних
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спрямований проект

7 Очікувані результати від
реалізації проекту:

8

9
10

11

споруд на території області. Існуючі локальні очисні
споруди збудовані повністю морально і фізично застаріли і
не виконують основної функції. Через це неналежно
очищені стоки потрапляють в поверхневі водні об’єкти,
тим самим забруднюючи навколишнє природне
середовище, створюючи небезпеку для місцевої флори,
фауни і населення. Чимала шкода завдається ареалу р. Ріка
і найбільшій водній артерії Закарпаття – Тисі, що протікає
по території області та по кордону з Румунією,
Угорщиною, Словаччиною. Це може призвести до
екологічної катастрофи для краю та сусідніх країн.

відновлення існуючих очисних споруд задля кращої очистки
стічних вод, підвищення ефективності та надійності роботи
каналізаційних очисних споруд та зменшення негативного
впливу на навколишнє середовище
економічна та/або
очисні споруди передбачають багатоступеневу систему
бюджетна ефективність
очистки стічних вод з улаштуванням нового обладнання та
реалізації проекту
технології, яка відповідає найменшим енерговитратам
соціальний вплив
реалізація проекту зніме соціальну напругу в громадах через
вирішення проблеми охорони навколишнього середовища,
дозволить ширше використовувати рекреаційні можливості
громад
екологічний вплив
Позитивний вплив на екологію на території регіону;
вирішення проблеми забруднення річок та очищення стічних
вод від підприємств, установ, організацій та
домогосподарств жителів міста; покращання санітарноекологічного стану населених пунктів області
Основні заходи проекту
Будівництво каналізаційних мереж в м.Берегово, м.Рахів,
Тячівському районі (смт Дубове, смт Солотвино, смт
Буштино); будівництво каналізаційних очисних споруд у
м.Ужгород (потужність 50 тис. м3/на добу) та Воловецькому
районі; будівництво господарсько-побутової каналізації в
с.Ільниця Іршавського району; реконструкція каналізаційних
очисних споруд в с.Велика Бакта Берегівського району,
містах Берегово, Чоп, Рахів, Тячів, Іршава, в Міжгірському
районі та інших адміністративно-територіальних одиницях
області. Проведення комплексу робіт по будівництву нових
та реконструкції діючих каналізаційних очисних споруд, що
включає облаштування насосних станцій, біологічного
реактора та споруд терціальної доочистки стічних вод,
закупівлю та монтаж технологічного обладнання
Період реалізації проекту
2021 – 2023 роки
(з (рік) - до (рік)
Орієнтований обсяг
1 рік
2 рік
3 рік
Усього
фінансування проекту, тис.
грн
державний бюджет
93538,226 100841,420 106203,200
300582,846
місцевий бюджет
22232,160
24181,160
19045,804
65459,124
інші джерела
5 000,0
10 000,0
5 000,0
20 000,0
Інша інформація щодо Загальна вартість проекту – 386 041,970 тис. грн.
проекту (за потреби)
Відповідальні виконавці – органи місцевого самоврядування,
департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального користування місцевого
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значення та житлово-комунального господарства
облдержадміністрації
4.3. Розвиток і вдосконалення систем та засобів захисту територій від природних
лих і техногенних катастроф та глобальних змін клімату
Будівництво захисних споруд на річках Закарпатської області
1 Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
2 Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту

4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
6 Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

7 Очікувані результати від
реалізації проекту:
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
8 Основні заходи проекту

Будівництво захисних споруд на річках Закарпатської
області
4.3.1. Захист територій і населених пунктів регіону від
повеней, паводків і підтоплень

Забезпечити захист населених пунктів та створити
водозахисні споруди від паводків і підтоплень
Населені пункти Закарпатської області

Жителі населених пунктів Закарпатської області

Зважаючи на специфіку регіону та часті паводки
інженерний захист територій та споруд потребує
постійного відновлення та значних капіталовкладень для
забезпечення безперебійного і надійного функціонування
та розвитку всіх об’єктів господарювання, створення
належних екологічних та соціальних умов життя
населення, дотримання нормативних санітарно-гігієнічних
умов
захист територій та населення від шкідливої дії вод,
попередження та мінімізація можливих збитків, що
спричиняються шкідливою дією вод
вкладені кошти в будівництво протипаводкових споруд
дозволять запобігти витратам коштів резервних фондів
місцевих та державного бюджетів
запобігання витратам населення на відновлення
домогосподарств
Збереження екосистем річок
Будівництво берегоукріплень в с.Тур’ї-Ремети
Перечинського району; забезпечення протипаводкового
захисту населених пунктів Воловецького району;
здійснення регулювання русел річок Іршавка та Синявка
Іршавської ОТГ; капремонт водозахисної дамби р.Тересва в
с.Вільхівці Вільховецької ОТГ; відновлення пошкоджених
гідротехнічних споруд в м.Тячів; реконструкція
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9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

державний бюджет

75211,418

54946,108

40846,0

171003,526

місцевий бюджет

9932,560

6266,230

5755,0

21953,790

0,0

0,0

0,0

0,0

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:

інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

водозахисних споруд на території Мукачівської ОТГ;
будівництво берегоукріплення та проведення регулювання
русла р. Шопурка в смт великий Бичків Рахівського району;
реконструкція берегоукріплень (дамб) в селах Ганичі,
Калини, Угля, Широкий Луг Тячівського району, с.Руське
Поле Тячівської ОТГ; відновлення берегоукріплень в
с.Кушниця Іршавського району та інших населених пунктах
Закарпатської області
2021 – 2023 роки

Загальна вартість проекту – 192 957,316 тис. грн.
Відповідальні виконавці – Басейнове управління водних
ресурсів річки Тиса, органи місцевого самоврядування,
департамент екології і природних ресурсів
облдержадміністрації

Вдосконалення існуючої автоматизованої системи централізованого
оповіщення
Вдосконалення існуючої автоматизованої системи
Назва проекту
централізованого оповіщення
регіонального розвитку
(далі - проект)

2

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект

3

Мета та завдання проекту

4

Територія, на яку проект
матиме вплив

5

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

6

Опис проблеми, на
вирішення якої

4.3.4. Вдосконалення системи раннього оповіщення та
підготовки мешканців населених пунктів до дій в умовах
потенційних природних лих і техногенних катастроф

Своєчасне оповіщення осіб керівного складу і населення
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної
ситуації
Закарпатська область

Населення області, місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування

Своєчасне оповіщення населення та осіб керівного складу
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної
ситуації
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спрямований проект
7

Очікувані результати від
реалізації проекту:

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
8

Основні заходи проекту

9

Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))

покращення безпеки населення області, зокрема гірських
територій, через встановлення системи раннього
оповіщення в умовах потенційних природних лих і
техногенних катастроф
зменшення обсягу збитків завдяки ранньому оповіщенню
населення про можливість виникнення надзвичайних
ситуацій
підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення області
ефективне реагування на можливі надзвичайні ситуації у
тому числі екологічні впливи (паводки, буревії)
реконструкція існуючої системи оповіщення та будівництво
її нових елементів
2021 – 2023 роки

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

державний бюджет

10 000,0

10 000,0

10 000,0

30 000,0

місцевий бюджет

30 000,0

60 000,0

90 000,0

180 000

інші джерела

60 000,0

130 000,0

200 000,0

390 000

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:

11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Загальна вартість проекту – 600 000,0 тис. грн. Відповідальні
виконавці – агентство регіонального розвитку та
транскордонного співробітництва „Закарпаття‖ Закарпатської
обласної ради, управління цивільного захисту
облдержадміністрації

Технічне переоснащення аварійно-рятувальних служб
1

2

3

Назва проєкту
регіонального розвитку
(далі - проєкт)

Технічне переоснащення аварійно-рятувальних служб

4.3.5. Розвиток системи забезпечення пожежної
Номер і назва завдання
техногенної безпеки на території Закарпатської області
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проєкт
Мета та завдання проєкту

та

Використання техніки та засобів у ситуаціях, що можуть
призвести
до
виникнення
надзвичайних
ситуацій
техногенного характеру.
Зменшення розмірів збитків, виконання заходів із
попередження травмування та загибелі людей, зменшення
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4

Територія, на яку проєкт
матиме вплив

5

Цільові групи проєкту та
кінцеві бенефіціари
проєкту

6

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проєкт

7

Очікувані результати від
реалізації проєкту:

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проєкту
соціальний вплив
екологічний вплив

8

Основні заходи проєкту

9

Період реалізації проєкту
(з (рік) до (рік))

кількості постраждалих та загиблих людей у наслідок
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
Закарпатська область

Населення області, місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування, органи управління сил
цивільного захисту та сил цивільного захисту
Технічне переоснащення аварійно-рятувальних служб з
метою підвищення ефективності реагування на небезпечні
ситуації та надзвичайні ситуації техногенного характеру
Покращення рівня захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного характеру Зменшення
часу ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного
характеру
Зменшення обсягу збитків завдяки застосування більш
ефективного новітнього оснащення та техніки

Підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення
області
Ефективне реагування на можливі надзвичайні ситуації
техногенного характеру у тому числі екологічні впливи
(пожежі на потенційно небезпечних об’єктах, аварії із
небезпечними хімічними речовинами, радіаційні аварії
тощо)
Технічне переоснащення аварійно-рятувальних служб.
Заміна застарілої техніки та аварійно-рятувального
обладнання на сучасні взірці, які дозволять виконувати
покладені
завдання більш ефективно, із врахуванням
зростання загроз техногенної небезпеки регіону.
2021 – 2023 роки

1 рік

2 рік

3 рік

державний бюджет

15 300,0

15 300,0

15 300,0

45 900,0

місцевий бюджет

22 950,0

22 950,0

22 950,0

68 850,0

інші джерела

114 750,0

114 750,0

114 750,0

344 250,0

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проєкту, тис.
грн:

11 Інша інформація щодо
проєкту (за потреби)

Усього

Загальна вартість проєкту – 459 000,0 тис. грн. Відповідальні
виконавці – агентство регіонального розвитку та
транскордонного
співробітництва
«Закарпаття»
Закарпатської обласної ради, Управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області
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Організація гуманітарного розмінування на території регіону, у тому числі об’єктах
природно-заповідного фонду
1

2

Назва проєкту
регіонального розвитку
(далі - проєкт)

Організація гуманітарного розмінування на території
регіону, у тому числі об’єктах природно-заповідного фонду

4.3.5. Розвиток системи забезпечення пожежної
Номер і назва завдання
техногенної безпеки на території Закарпатської області
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проєкт

3

Мета та завдання проєкту

4

Територія, на яку проєкт
матиме вплив

5

Цільові групи проєкту та
кінцеві бенефіціари
проєкту

6

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проєкт

7

Очікувані результати від
реалізації проєкту:
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проєкту
соціальний вплив
екологічний вплив

та

Проведення комплексу оперативних заходів щодо
реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних
предметів та їх знешкодження із обов'язковою перевіркою
території прилеглої до місця виявлення вибухонебезпечних
предметів відповідно до вимог нормативних документів.
Проведення планової перевірки та очищення від
вибухонебезпечних предметів ділянок місцевості у районах
бойових дій під час минулих війн та об’єктах природнозаповідного фонду. Обстеження у встановленому порядку
окремих ділянок місцевості та об'єктів на наявність
вибухонебезпечних предметів за зверненнями суб'єктів
господарювання.
Закарпатська область

Населення області, місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування

Зменшення ризиків травмування і загибелі людей від
несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними
предметами
Покращення безпеки населення області у результаті
очищення від вибухонебезпечних предметів території
області.
Зменшення обсягу збитків, що можуть завдати
вибухонебезпечні предмети, у тому числі не підірвані
боєприпаси
Підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення
області
Створення сприятливих умов використання потенціалу
територій із збереженням їхніх природних ландшафтів та
історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів
власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому
числі орендарів
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Основні заходи проєкту

9

Період реалізації проєкту
(з (рік) до (рік))

Організації та виконання комплексу заходів щодо очищення
від вибухонебезпечних предметів території області.
Здійснення комплексу заходів щодо гуманітарного
розмінування населених пунктів і територій області.
Здійснення заходів щодо інформування населення про мінну
небезпеку та ризики від вибухонебезпечних предметів
2021 – 2023 роки

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

державний бюджет

200,0

200,0

200,0

600,0

місцевий бюджет

50,0

50,0

50,0

150,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проєкту, тис.
грн:

11 Інша інформація щодо
проєкту (за потреби)

Загальна вартість проєкту – 750,0 тис. грн. Відповідальні
виконавці – агентство регіонального розвитку та
транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської
обласної ради, Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, місцеві
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

4.4. Актуалізація, уточнення і впровадження чинної Стратегії поводження з
відходами у Закарпатській області, розробленої і схваленої на 15-річний період

1

2

Комплексна програма дій вирішення проблеми ТПВ на території області
Комплексна програма дій вирішення проблеми ТПВ на
Назва проекту
території області
регіонального розвитку
(далі - проект)
4.4.2. Підтримка інформаційно-роз’яснювальної і
Номер і назва завдання
просвітницької роботи у сфері поводження з ТПВ та
регіональної стратегії
підвищення рівня екологічної та природоохоронної культури
розвитку, якому відповідає
населення на території області
проект

3

Мета та завдання проекту

4

Територія, на яку проект

Створення комплексів з переробки твердих побутових
відходів, що базуються на інноваційних технологіях, та
системи управління відходами на базі роздільного збору
сміття, покращення екологічного стану регіону Закарпаття
шляхом підвищення екологічної свідомості населення та
запровадження системи селективного збору вторсировини.
Завдання проекту: організація збору, сортування і переробки
сміття, створення прибуткових підприємств для сортування і
переробки ТПВ, реалізація продуктів переробки ТПВ,
підвищення рівня екологічної культури населення
Вільховецька, Полянська ОТГ, Берегівський,
Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський
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матиме вплив

5

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

6

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

7

Очікувані результати від
реалізації проекту:

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

Проблема поводження з твердими побутовими відходами,
має всеохоплюючий характер та стосується кожного
мешканця не тільки громади області. Сучасний стан
поводження із твердими побутовими відходами (ТПВ) на
території регіону з кожним роком викликає все більше
занепокоєння. Несанкціоновані звалища які
нагромаджуються у лісосмугах та лісах. Все це призводить
до забруднення поверхневих вод, ґрунтів, збільшення
популяції бродячих тварин, гризунів, що призводить до
росту рівня захворювань на інфекційні хвороби
(дизентерія, черевний тиф, гельмінти), погіршення
екологічного стану регіону. Ризики, що виникають у
зв’язку із цими явищами, є загрозою не просто іміджу
територіальних громад, але й створюють реальні загрози
втрати унікальних природних ресурсів та рекреаційного
потенціалу регіону в цілому.
Підраховано, що 80 відс. відходів можна переробляти при
роздільному зборі сміття. Основою будь-якої переробки
служить сортування. Відсортовуючи пластик, скло,
макулатуру для переробки можна зберегти природні
ресурси та покращити екологію.
після реалізації проекту очікується: збільшення кількості
відходів, які переробляються; створення нових прибуткових
підприємств та робочих місць; підвищення екологічної
свідомості населення; зменшення кількості
несанкціонованих сміттєзвалищ; покращення екологічного
стану регіону
виконання проекту дасть змогу створити нові робочі місця та
підвищити дохід органів місцевого самоврядування від
налагодженої системи переробки твердих побутових відходів

проект дасть змогу підвищити екологічну свідомість
населення регіону
виконання проекту покращить екологічний стан районів та
екологічний вплив
об’єднаних територіальних громад
1. Впровадження системи селективного збору сміття в
Основні заходи проекту
Перечинському та Великоберезнянському та інших районах;
встановлення контейнерів для роздільного збору сміття;
будівництво сміттєпереробних заводів на території
Полянської ОТГ, Іршавського, Мукачівського районів, в
с.Яноші Берегівського району; створення аграрнокомунального виробничо-екологічного комплексу (АКВЕК) в
регіоні на території Полянської ОТГ
соціальний вплив

8

Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Свалявський,
Тячівський, Хустський райони та інші адміністративнотериторіальні одиниці області
Населення, навчальні заклади, туристи, органи місцевого
самоврядування
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2021 – 2023 роки

Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))
1 рік

2 рік

3 рік

Усього

державний бюджет

38 080,0

42 500,0

36 500,0

117 080,0

місцевий бюджет

39 914,0

30 000,0

20 000,0

89 914,0

509 172,170 359 300,0

359 400,0

1 227 872,170

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:

інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Загальна вартість проекту – 1 434 866,170 тис. грн.
Відповідальні виконавці – органи місцевого самоврядування,
департамент екології і природних ресурсів
облдержадміністрації, департамент інфраструктури, розвитку
і утримання мережі автомобільних доріг загального
користування місцевого значення та житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

4.5. Впровадження екологічної і природоохоронної складових в розробку і
оновлення містобудівної документації
Внесення змін до Схеми планування території Закарпатської області
1

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)

2

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому
відповідає проект

3

Мета та завдання
проекту

4

Територія, на яку проект
матиме вплив

5

6

Внесення змін до Схеми планування території
Закарпатської області
4.5.1. Коригування та оновлення Схеми планування території
Закарпатської області та іншої планувальної документації
відповідно до змін екологічного і природоохоронного
законодавства та потреб регіону
Коригування прогнозних показників проектних рішень,
деталізація рішень за рядом галузевих напрямків Схеми
планування території Закарпатської області та плану з її
реалізації
Закарпатська область

Населення області; органи місцевого самоврядування та органи
Цільові групи проекту та
державної влади;
кінцеві бенефіціари
зацікавлені особи та потенційні інвестори
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Необхідність приведення проектних рішень до вимог
законодавства (за результатами змін, які відбулися після її
розроблення та затвердження); необхідність коригування
проектних рішень відповідно до змін соціально-економічних
показників, за результатами їх реалізації та містобудівного
моніторингу за період з 2013 року; необхідність коригування
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затверджених раніше рішень та проектних показників
відповідно до змін у адміністративно-територіальному устрої;
необхідність деталізації та розроблення окремих розділів
Схеми за територіальним та/або галузевим принципом;
необхідність врахування положень Регіональної стратегії
розвитку Закарпатської області на 2021-2027 роки
здійснення довгострокового територіального планування
Очікувані результати від
розвитку області
реалізації проекту:
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

соціальний вплив

екологічний вплив
8

Основні заходи проекту

-

покращення інвестиційного клімату у регіоні;
узгодження проектних рішень з усіма зацікавленими
органами та міжнародними партнерами, що забезпечить
взаємоузгодження та врахування інтересів громад усіх рівнів
залучення громадськості до прийняття управлінських рішень
під час територіального планування регіонального рівня;
інформування громадськості про прийняті рішення з розвитку
області
врахування вимог законодавства у сфері захисту та збереження
екологічного середовища та довкілля
1. Оновлення цифрової топографо-геодезичної підоснови на
територію області масштабу 1:25000/ створення цифрової
топографо-геодезичної підоснови на територію області М
1:10000 – у разі реалізації проекту «Забезпечення території
Закарпатської області та її окремих частин, території
населених пунктів області оновленими даними дистанційного
зондування землі».
2. Збір вихідних даних.
3. Розроблення та затвердження завдання на розроблення
проекту Внесення змін до Схеми планування території
області та її окремих розділів (з залучення усіх зацікавлених
органів та громадськості).
4. Розроблення проекту (основної частини).
5. Розроблення окремих розділів:
Схема санітарного очищення території Закарпатської
області;
Схема енергозбереження та розвитку відновлювальних
джерел енергії;
Схема планування зон впливу міжнародних транспортних
коридорів на території області;
Схема планування оздоровчо-рекреаційних територій
області;
Проект пріоритетних заходів містобудівного розвитку
прикордонних територій вздовж кордону з Польщею,
Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
6. Здійснення попереднього розгляду, розгляду архітектурномістобудівною радою та погодження з органами влади та
місцевого самоврядування.
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Період реалізації
проекту (з (рік) до (рік))

7. Погодження з суміжними областями та регіонами
суміжних держав в частині врахування спільних інтересів.
8. Проведення процедури СЕО (для окремих розділів –
оцінки транскордонних впливів на довкілля) та громадських
слухань
9. Проведення
комплексної
державної
експертизи
документації та її окремих розділів.
2021 – 2023 роки

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис. грн:

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

державний бюджет

15 435,0

22 113,0

17 820,0

55 368,0

місцевий бюджет

1 715,0

2 457,0

1 980,0

6 152,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Загальна вартість проекту – 61 520,0 тис. грн. Відповідальні
виконавці – органи місцевого самоврядування, управління
містобудування та архітектури облдержадміністрації

Оновлення та розроблення містобудівної, науково-проектної документації
Оновлення та розроблення містобудівної, науково1 Назва проекту
проектної документації
регіонального розвитку
(далі - проект)
2

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому
відповідає проект

3

Мета та завдання
проекту

4

5

4.5.1. Коригування та оновлення Схеми планування території
Закарпатської області та іншої планувальної документації
відповідно до змін екологічного і природоохоронного
законодавства та потреб регіону

Забезпення населених пунктів та громад області оновленою
містобудівною документацією, створення умов ефективного
перспективного планування їх просторового розвитку,
раціонального використання земельних ресурсів для сталого
економічного та соціального розвитку, приведення
містобудівної діяльності у відповідність до діючого
законодавства
Територія окремих населених пунктів та територіальних
Територія, на яку проект
громад області
матиме вплив
1.Територія та населення 518 населених пунктів, у яких
Цільові групи проекту та
відсутня або значно застаріла містобудівна документація.
кінцеві бенефіціари
2. Територія та населення 60 (попередньо) громад області, які
проекту
утворяться за результатами завершення адміністративнотериторіальної реформи.
3. Органи державної влади та місцевого самоврядування за
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6

7

територіальною належністю
4. Зацікавлені особи та потенційні інвестори
Відсутність або застарілість містобудівної документації для
Опис проблеми, на
518 населених пунктів області;
вирішення якої
відсутність документації з просторового планування на
спрямований проект
територію усіх громад (утворених та проектних) в області; як
наслідок – неможливість забезпечення життєвих потреб
населення; неможливість здійснювати послідовну та
збалансовану економічну політику; неможливість залучення
інвестицій, низька інвестиційна привабливість території;
необхідність збереження історичного та природного
середовища, раціонального використання природніх ресурсів
Оновлення та розроблення містобудівної, науково-проектної
Очікувані результати від
документації
реалізації проекту:
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

соціальний вплив

екологічний вплив

8

Основні заходи проекту

буде передбачено та розраховано на довгострокову
перспективу розвиток інженерно-транспортної, комунальної,
туристичної та соціальної інфраструктури громади, потреби та
можливості щодо відведення земельних ділянок для
індивідуального житлового будівництва, для будівництва
об’єктів господарської діяльності, об’єктів благоустрою,
облаштування парків та зон відпочинку. Результати проекту
(документація) будуть постійно використовуватися у роботі
як для вирішення поточних питань в громадах, так і для
планування та реалізації відповідних стратегій розвитку.
Результати не потребуватимуть подальшого фінансування
розшириться поле участі громадськості у прийнятті важливих
управлінських рішень в галузі містобудування, визначенні
стратегії напрямків соціального розвитку
буде враховано вимоги щодо збереження та розвитку
екологічної мережі на відповідних територіях, прораховано
заходи з мінімізації та усунення негативних впливів на
довкілля, заходи щодо прогнозування та механізми
реагування на негативні природні процеси та явища, а також
приведено містобудівну діяльність на цих територіях до
вимог законодавства у сфері охорони довкілля
- оприлюднення рішення про розроблення містобудівної
документації або внесення змін до неї;
- визначення в установленому законом порядку розробника
топографо-геодезичної підоснови основи, містобудівної
документації та укладання договору з урахуванням
положень, встановлених Законом України «Про публічні
закупівлі»;
- складання разом із розробником та затвердження проекту
завдання на розроблення містобудівної документації або
внесення змін до неї;
- збір та надання розробнику вихідних даних, а також вимог
щодо врахування державних та регіональних інтересів під
час розроблення містобудівної документації;
-фінансування розроблення містобудівної документації або
внесення змін до неї;
- проведення топографо-геодезичного знімання території

159

9

Період реалізації
проекту (з (рік) до (рік))

населених пунктів;
-надання розробнику оновленої картографічної основи,
складеної відповідно до вимог законодавства;
-виконання робіт з врахуванням набору профільних
геопросторових даних в єдиній системі класифікації та
кодування об’єктів будівництва для формування бази даних
містобудівного кадастру;
-узгодження проекту містобудівної документації з органами
місцевого самоврядування, що представляють інтереси
суміжних територіальних громад, в частині врегулювання
питань щодо територій спільних інтересів;
-проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення містобудівної
документації та, у встановленому порядку відповідно до
вимог ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку»;
-розгляд проекту містобудівної документації архітектурномістобудівною радою згідно із ст. 20 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»;
-подання на затвердження завершених проектів
містобудівної документації на сесійному засіданні
відповідної сільскої/селищної/міської рад
2021-2023 роки

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис. грн:

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

державний бюджет

126 000,0

126 000,0

126 000,0

378 000,0

місцевий бюджет

14 000,0

14 000,0

14 000,0

42 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела
11

Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Загальна вартість проекту – 420 000,0 тис. грн. Відповідальні
виконавці – органи місцевого самоврядування, управління
містобудування та архітектури облдержадміністрації

Програма 5 «Забезпечення сталого розвитку сільських та гірських територій в
умовах системних реформ»
5.1. Вирівнювання диспропорцій розвитку гірських, передгірних і низинних
територій

1

2

Будівництво літнього амфітеатру в селищному парку смт Міжгір’я
Будівництво літнього амфітеатру в селищному парку смт
Назва проекту
Міжгір’я
регіонального розвитку
(далі - проект)
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає

5.1.1 Розвиток інфраструктури гірських населених пунктів
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проект
3

Мета та завдання проекту

4

Територія, на яку проект
матиме вплив

5

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

6

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

7

Очікувані результати від
реалізації проекту:

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

екологічний вплив
8

Основні заходи проекту

9

Період реалізації проекту

Мета: розвиток внутрішнього та виїзного
туризму шляхом створення нового
об’єкту в
культурно-туристичному
напрямку.
Завдання: будівництво літнього
амфітеатру, що
забезпечить
підвищення туристичного
потенціалу, привабливість селища та
регіону
смт Міжгір'я

Жителі смт Міжгір’я, Міжгірського району, туристи

Створення ексклюзивного туристичного об’єкту дасть
можливість раціонально використовувати туристичні
ресурси, розвинути державно-приватне
співробітництво у сфері туризму задля сталого розвитку
громади селища і регіону, сприятиме створенню
конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому
ринках національного туристичного продукту,
забезпеченню на цій основі комплексного розвитку
туристичних центрів з урахуванням соціально-економічних
інтересів населення
Забезпечення культурного обслуговування населення.
Відкриття мистецьких студій, гуртків, любительських
об’єднань для різних категорій населення селища та району.
Організація концертної діяльності творчих колективів
галузі культури (районні, обласні конкурси, фестивалі,
свята тощо)
Ріст інвестиційної привабливості району на основі розвитку
сфери туризму, культури, як основи для залучення внутрішніх
та зовнішніх інвестицій
Формування позитивного іміджу краю на туристичному
просторі шляхом урізноманітнення туристичної пропозиції в
регіоні. Збільшення внутрішніх та зовнішніх туристів в тому
числі гостей культурно-мистецьких заходів та фестивалів.
Покращення інфраструктури відпочинку та задоволення
культурних запитів населення селища, та району
Не містить екологічного впливу
Проведення будівельно-монтажних та демонтажних робіт.
Зведення приміщення літнього амфітеатру.
Внутрішньо-оздоблювальні і зовнішньо- оздоблювальні
роботи.
Інженерне забезпечення об’єкта. Благоустрій видового
майданчика
2021 рік
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(з (рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис. грн:

2021

2021

2022

Усього

державний бюджет

2 355,417

0,0

0,0

2 355,417

300,000

0,0

0,0

300,000

0,0

0,0

0,0

0,0

місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Загальна вартість проекту – 2655,417 тис. грн. Відповідальний
виконавець – Міжгірська селищна рада

Розвиток гірських, передгірних і низинних територій
1 Назва проекту
Розвиток гірських, передгірних і низинних територій
регіонального розвитку
(далі – проект)
2 Номер і назва завдання
5.1.1. Розвиток інфраструктури гірських населених пунктів
регіональної стратегії,
якому відповідає проект
3 Мета та завдання проекту:

4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
6 Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
7 Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та / або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
8 Основні заходи проекту

Ремонт вулиць та доріг комунального значення протяжністю
18365 м, покращення доступності до об’єктів туристичної
сфери, створення інфраструктури для перебування туристів
на території гірських населених пунктів району
Воловецький район
населення Воловецького району, туристи
Зношеність та розбитість доріг внаслідок тривалого
користування без проведення поточних та капітальних
ремонтів; неякісне експлуатаційне утримання доріг,
несистематичне проведення поточних та капітальних
ремонтів через відсутність коштів місцевого бюджету
Покращення доступу до туристичних, екскурсійних
об’єктів, відпочинкових територій; відновлення
комунальних вулиць та доріг сприятиме розвитку
туристичної галузі району, відповідатиме нормам та
забезпечуватиме комфортний проїзд транспортних засобів
та пішохідний рух до об’єктів туризму
Збільшення туристів приведе до збільшення надходжень до
бюджету
Покращення умов проживання населення
Реалізація проекту не має шкідливого впливу на навколишнє
природне середовище
Встановлення якісного асфальтобетонного покриття,
застосування якісних технологій з будівництва,
реконструкції, капітального, поточного ремонту комунальних
вулиць та доріг, які розміщені на території району
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9 Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))
10 Орієнтований обсяг
фінансування проекту,
тис.грн.
державний бюджет

2021

2022

2023

Усього

14 715,0

4 500,0

4 500,0

23 715,0

місцевий бюджет

1 635,0

2 500,0

2 500,0

6 635,0

інші джерела

2 000,0

7 600,0

7 550,0

17 150,0

11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4
5

6

2021 – 2023 роки

Загальна вартість проекту – 47 500 ,0 тис. грн. Відповідальні
виконавці – органи місцевого самоврядування району

Будівництво міжнародних пунктів пропуску
Назва проекту
Будівництво міжнародних пунктів пропуску
регіонального розвитку
(далі – проект)
Номер і назва завдання
5.1.1. Розвиток інфраструктури гірських населених пунктів
регіональної стратегії
розвитку, якому
відповідає проект
Мета та завдання
Зробити подорожі максимально безпечними, екологічними і
проекту
швидкими з метою зниження перевантаження транспортної
інфраструктури, а також загального підвищення ефективності
і конкурентоспроможності транспортного сектору
Територія, на яку проект Закарпатська область
матиме вплив
Цільові групи проекту та Населення Закарпатської області та подорожуючі з інших
кінцеві бенефіціари
країн
проекту
Опис проблеми, на
Сьогодні переходи на україно-румунському кордоні
вирішення якої
перебувають на відстані понад встановлену норму, що в свою
спрямований проект
чергу перешкоджає стабілізації транспортних потоків,
структурним перетворенням прилеглих територій, суспільноекономічній інтеграції прикордонних регіонів,
зовнішньоекономічній діяльності, задоволенню потреб
населення в перевезеннях.
Діюча інфраструктура на сервісних зонах не містить якісного
дорожнього покриття, не має площ для
розвантаження/завантаження та зберігання товарів.
Інфраструктура надання гігієнічних послуг потребує
капітального ремонту; постійна жива черга; відсутність
санітарних умов; відсутня охорона транспортних засобів та
товарів; забруднення території населеного пункту; черги
вантажних транспортних засобів у населених пунктах.
Відсутність міжнародного пішохідного пункту пропуску в с.
Лубня, який розташований в Ужанському національному
природному парку, є частиною польсько-словацькоукраїнського Міжнародного біосферного заповідника «Східні
Карпати», не дає можливості комфортно туристам
подорожувати між двома країнами. Створення КПП
стимулюватиме додатковий поштовх для розвитку
екотуризму в регіоні та розвитку велосипедно-туристичного
маршруту
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7

Очікувані результати від
реалізації проекту:

Зменшення часу перетинання державного кордону особами,
транспортними засобами та вантажами; створення
електронної черги бронювання часу перетину кордону та
необхідної інфраструктури для подорожуючих

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

Створення нових робочих місць.
Пожвавлення прикордонної торгівлі.
Обслуговування, торгівлі, туризму у населених пунктах, що
знаходяться на прилеглих до пунктів пропуску територіях.
Отримання водіями медичних, санітарно-побутових,
готельно-ресторанних, складських,
розвантажувально/навантажувальних та інших послуг.
Розвантаження дороги.
Створення об’єктів дорожньої інфраструктури та сервісу
вздовж шляху автомагістралей.
Збільшення пропускної спроможності кордону
Створення комфортних умов перетину кордону.
Уникнення черг на кордонах з сусідніми країнами.
Формування електронної черги-резервування часу перетину
кордону.
Локалізація, комплексність та підвищення якості надання
послуг пов’язаних з перетином кордону
В ході реалізації проєкту екологічний вплив буде незначним
Будівництво міжнародних пунктів пропуску через українськорумунський державний кордон «Біла Церква – Сігет»,
українсько-польський кордон Лубня – Волосате,
автомобільної сервісної зони в пункті пропуску «Ужгород»,
влаштування стику доріг (ув’язки) пункту пропуску
«Ужгород» зі словацькою стороною та міжнародний пункт
пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка».
Облаштування прикордонної інфраструктури та сервісних зон
на ділянках перед пунктами пропуску

соціальний вплив

8

екологічний вплив
Основні заходи проекту

Період реалізації
проекту (з(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис. грн.:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
9

1

2

3

2021

2021 – 2022 роки
2022
2023

Усього

304 000,0
190 000,0
0,0
494 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проекту – 494 000,0 тис. грн.
Відповідальний виконавець – Закарпатська митниця ДФС

Запровадження новітньої диспетчерської служби екстренного реагування швидкої
медичної допомоги
Назва проекту
Запровадження новітньої диспетчерської служби
регіонального розвитку
екстренного реагування швидкої медичної допомоги
(далі – проект)
Номер і назва завдання
5.1.2. Покращення доступності гірських і передгірських
регіональної стратегії
поселень
розвитку, якому
відповідає проект
Мета та завдання проекту Забезпечення доступу, своєчасної, якісної та ефективної
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4
5

6

7

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту:

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

8

екологічний вплив
Основні заходи проекту

Період реалізації проекту
(з(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис.грн.:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
9

1

2

медичної допомоги жителям регіону, запобігання
депресивності і вимиранню, підтримка економічного
розвитку території
Закарпатська область
Населення області
Погане забезпечення закладів охорони здоров’я медичною
технікою, засобами медичного призначення та необхідним
транспортом спеціального призначення. Медична техніка та
спеціальні транспортні засоби потребують переоснащення.
Часові рамки доставки пацієнта/важко хворого до
медичного закладу досить розтягнуті.
Інноваційний підхід для регіону полягає у закупівлі 5
гелікоптерів для потреб медичних закладів в тому числі.
Спеціальний транспортний засіб – гелікоптер для
перевезення хворих – запорука ефективної допомоги
пацієнтам
Розширення номенклатури послуг, що надаються
населенню.
Підвищення якості надання медичних послуг мешканцям.
Покращення умов праці медичних працівників.
Скорочення часу прибуття екстреної медичної допомоги
Скорочення часу перевезення хворих до медичних закладів
Покращення надання медичної допомоги населенню що
проживає на території гірських територій
Проект містить соціальну складову
В ході реалізації необхідно закупити 5 од. гелікоптерів та
облаштувати місця для їх дислокації
2021 рік
2021

2022

2023

Усього

6 000,000
0,0
0,0
6 000,000
1 000,000
0,0
0,0
1 000,000
0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проекту – 7 000,0 тис. грн. Відповідальні
виконавці – департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації, управління державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області

Впровадження широкосмугового інтернет-зв'язку на гірських територіях
Закарпатської області
Назва проекту
Впровадження широкосмугового інтернет-зв’язку на
регіонального розвитку
гірських територіях Закарпатської області
(далі – проект)
Номер і назва завдання
5.1.3. Розбудова систем зв’язку і телекомунікацій
регіональної стратегії
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3

4
5

6

7

розвитку, якому
відповідає проект
Мета та завдання проекту
Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту:

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

екологічний вплив
Основні заходи проекту
Період реалізації проекту
(з(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис.грн.:
державний бюджет
8
9

місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі – проект)

Метою проекту є створення мережі широкосмугового
інтернет зв'язку на базі оптоволоконних ліній зв’язку на
території гірських населених пунктів
Проектом передбачається охопити населення гірських
районів, в тому числі сільське населення
Населення гірських та сільських територій області
Наразі не гірських територіях відсутній якісний зв’язок,
який відповідає сучасним вимогам.
Наявність сучасного телекомунікаційного обладнання
зв’язку на основі волоконно-оптичних ліній зв’язку здатна
забезпечити швидкодію в мережі до 1Гбіт/сек.
Проектом передбачено: закупівлю та монтаж обладнання,
закупівлю та введення в екплуатацію волоконно-оптичних
ліній зв’язку, введення в екплуатацію телекомунікаційних
мереж широкосмугового інтернет зв'язку.
Доступність до широкосмугового інтернет зв'язку
забезпечить безперебійний швидкий обмін інформацією,
зокрема в ЦНАП, в закладах соціальної сфери. Даний проект
впроваджується з урахуванням системних реформ, в тому
числі медичної реформи (теле-медицина)
Забезпеченість населення інтернет-доступністю 100 відс.
Забезпечити громадянам, передусім школярам, молодим
батькам з дітьми, людям з особливими потребами, безпечне і
комфортне перебування у сільських населених пунктах із
доступом до мережі Інтернет.
Отримання кваліфікованої медичної допомоги в режимі онлайн та інших послуг
Проект містить соціальну складову
Закупівля обладнання для широкосмугової мережі
2021 – 2022 роки
2021

2022

2023

Усього

15
000,000
6
000,000
0,0

10 000,000

5 000,000

0,0

4 000,000

2 000,000

0,0

0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проекту – 21 000,0 тис. грн.
Відповідальний виконавець – Закарпатська філія ПАТ
«Укртелеком»
Аварійно-інформаційний радіоканал
Аварійно-інформаційний радіоканал
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2

3

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому
відповідає проект
Мета та завдання проекту

4

Територія, на яку проект
матиме вплив

5

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

6

7

Очікувані результати від
реалізації проекту:

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

8
9

екологічний вплив
Основні заходи проекту

місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

2

Впровадження системи ретрансляторів для зв’язку з
рятувальними службами під час надзвичайних ситуацій в
гірській місцевості
Місце знаходження: Хребет Боржавських полонин (г. Плай,
г. Гимба); урочище Драгобрат, Терентин; Чоногірський
хребет (перемичка Говерла-Петрос, г. Піп Іван)
Місцеве населення та туристи, які обирають активний
відпочинок у гірській місцевості упродовж року
Закупівля та встановлення ретрансляторів, облаштування
обладнанням для забезпечення аварійного радіозв’язку у
гірській місцевості. Проект передбачає підвищення безпеки
перебування туристів під час активного відпочинку у
гірській місцевості та дасть можливість туристам зв’язатися
з рятувальними службами під час виникнення надзвичайних
ситуацій
Зменшення нещасних випадків, травмувань місцевого
населення та туристів під час перебування в гірській
місцевості туристів, а також пришвидшення проведення
рятувальних заходів із пошуку осіб, які втратили орієнтир у
гірській місцевості

Покращення надання допомоги населенню в разі
виникнення надзвичайних ситуацій
Проект містить соціальну складову
Закупівля, встановлення, облаштування та запуск в дію
ретранслюючих станцій

Період реалізації проекту
(з(рік) до (рік))

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис.грн.:
державний бюджет

1

5.1.3. Розбудова систем зв’язку і телекомунікацій

2021 рік
2021

2022

2023

Усього

1 800,000

0,0

0,0

1
800,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Вартість проекту – 1 800,0 тис. грн. Відповідальний
виконавець – управління державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Закарпатській області

Впровадження багатоканального цифрового телевізійного мовлення на прикордонних
та гірських територіях Закарпатської області
Назва проекту
Впровадження багатоканального цифрового телевізійного
регіонального розвитку
мовлення на прикордонних та гірських територіях
(далі – проект)
Закарпатської області
Номер і назва завдання
5.1.3. Розбудова систем зв’язку і телекомунікацій

167

3
4
5

6

7

регіональної стратегії
розвитку, якому
відповідає проект
Мета та завдання проекту
Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту:

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

8
9

екологічний вплив
Основні заходи проекту

Впровадження багатоканального цифрового телевізійного
мовлення для перегляду національних телеканалів
Закарпатська область
Понад 400,0 тис. населення області, яке проживає на
гірській та прикордонній території області
Відсоток охоплення населення Закарпатської області
цифровим мовленням становить майже 50 відс. З метою
створення можливості для мешканців краю (особливо у
гірській та прикордонній місцевості) в доступі до
інформаційного простору необхідно облаштувати 8
телерадіовишок передавачами цифрового стандарту.
Відсоток охопленого населення цифровим мовленням у 2021
році – 80 відс.

Безкоштовний для телеглядачів перегляд 32 кращих
загальнонаціональних і регіональних телеканалів у цифровій
якості.
80 відс. населення гірських територій отримає можливість
переглядати телеканали у цифровій якості
В ході реалізації проєкту екологічний вплив буде незначним
Облаштування 8 телерадіовишок передавачами цифрового
стандарту

Період реалізації проекту
(з(рік) до (рік))

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис. грн.:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

2021 рік
2021

2022

2023

Усього

45 000,0

0,0

0,0

45
000,0
5 000,0
0,0

5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Загальна вартість проекту – 50 000,0 тис. грн.
Відповідальний виконавець – Закарпатська філія Концерну
радіомовлення, радіозв’язку та телебачення

Будівництво центрів безпеки в сільських населених пунктах Закарпатської області
Будівництво центрів безпеки в сільських населених пунктах
1 Назва проекту
Закарпатської області
регіонального розвитку
(далі - проект)
2 Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає

5.1.3. Розбудова систем зв’язку і телекомунікацій
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проект
3 Мета та завдання проекту

4 Територія, на яку проект
матиме вплив

Створення умов швидкого реагування на надзвичайні ситуації
природного і техногенного характеру, створення
інфраструктури для діяльності служб безпеки громадян
6 територіальних громад, орієнтовно 200 тис осіб населення
Закарпатської області

Кінцевий бенефіціар – жителі Закарпатської області
5 Цільові групи проекту та
Цільові групи:
кінцеві бенефіціари проекту
об’єднані територіальні громади;
Закарпатська облдержадміністрація;
Управління ДСНС України в Закарпатській області
В умовах зміни адміністративно-територіального устрою
6 Опис проблеми, на
України відбувається зміна у діяльності служб, які
вирішення якої
забезпечують безпеку громадян – поліції, рятувальників,
спрямований проект
пожежників тощо. Система реагування на пожежі, паводки,
інші надзвичайні події, як і в цілому система цивільного
захисту населення потребує вдосконалення.
Станом на сьогодні в області на територіях сільських
населених пунктів практично відсутня інфраструктура
комплексного підходу до співіснування різних служб такого
типу. Однак, як показує краща світова практика, і навіть
українська, наявність центрів безпеки дозволить суттєво
підвищити можливість і спроможність повноцінно убезпечити
життя і здоров’я мешканців громад, які мають такі центри на
своїй території.
Швидке реагування на надзвичайні ситуації природного і
7 Очікувані результати від
техногенного характеру
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

екологічний вплив
8 Основні заходи проекту

9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:

Проект допоможе систематизувати роботу органів влади у
сфері безпеки громадян, в тому числі оптимізувати витрати на
утримання окремих служб за рахунок створення центрів
безпеки
Зменшення рівня злочинності в громадах, збільшення
ефективності системи цивільного захисту населення,
зменшення негативного впливу імовірних природних та
техногенних подій
Реалізація проекту сприятиме збереженню довкілля
Підготовка проектної документації для будівництва центрів
безпеки.
Будівництво 6 центрів безпеки у смт та селах Батьово,
Вільхівка, Горінчово, Тур’ї-Ремети, Керецьки, Ставне
2021 – 2023 роки

2021

2022

2023

Усього
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державний бюджет

9 000,0

9 000,0

9 000,0

27 000,0

місцевий бюджет

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Загальна сума проекту – 30 000,0 тис. грн. Відповідальні
виконавці – департамент економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації спільно з управлінням ДСНС України в
Закарпатській області

Комплексне вирішення проблем розвитку рекреаційної території «Драгобрат»
Комплексне вирішення проблем розвитку рекреаційної
1 Назва проекту регіонального
території «Драгобрат»
розвитку (далі - проект)
2 Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
3 Мета та завдання проекту

4 Територія, на яку проект
матиме вплив
5 Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

6 Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проект

5.1.4. Визначення та створення економічних точок зростання
в територіальних громадах

Забезпечити вирішення проблем, пов’язаних із
функціонуванням туристичної дестинації, створення умов
для безпечного відпочинку туристів на території
Закарпатської області
Рахівський район Закарпатської області

Кінцевий бенефіціар: туристи, які відпочивають на території
Драгобрату
Цільові групи:
- суб’єкти туристичної діяльності, що здійснюють свою
діяльність території Драгобрату;
- селищна рада Ясіня;
- Закарпатське обласне управління лісового і мисливського
господарства;
- перевізники;
- екологи, громадськість
Територія Драгобрату – популярний в Україні курорт у галузі
туризму. Однак, учасники туристичного ринку, які
здійснюють свою діяльність на території цього урочища,
працюють в умовах, коли відсутність планування, в тому
числі містобудівного, навантаження на довкілля, рівень і
якість туристичних послуг, існуючі господарські системи не
відповідають сучасним нормам ведення економічної
діяльності та кращим стандартам. Територія стикається з
екологічними проблемами, а туристи – з питаннями безпеки.
Наразі відсутній облік суб’єктів туристичної діяльності на
Драгобраті, що унеможливлює якісне планування систем
водо забезпечення та КОС. Триває розподіл земельних
ділянок, що призведе до збільшення навантаження на
територію. Потребує також вирішення питання подовження
туристичного сезону.
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7 Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту

соціальний вплив
екологічний вплив

8 Основні заходи проекту

9 Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела (кошти ЄБРР,
державно-приватне
партнерство)
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Проект спрямований на вирішення проблеми повноцінного
функціонування рекреаційної території Драгобрат із
застосуванням державно-приватного партнерства
Покращення дорожньої інфраструктури, збільшення
відвідуваності туристами та їх безпека на території ур.
Драгобрат.
Збільшення туристичних потоків, виведення з тіні
туристичного бізнесу, що працює на території ур. Драгобрат,
зростання надходжень до місцевих бюджетів (наразі в смт
Ясіня разом із Драгобратом близько 5 тис. ліжкомісць (за
оцінками експертів), що при умовному завантаженні в 50
відс. дозволить мати близько 1млн. ночей для туристів, що
може стати базою для розрахунку (прогнозу) можливого
обсягу туристичного збору та інших відрахувань до
бюджетів)
Вирішення проблем, пов’язаних із офіційним
працевлаштуванням
Дозволить зберегти екосистему урочища Драгобрат,
зменшити навантаження на Карпатський біосферний
заповідник
Підготовка документації щодо розвитку інфраструктури ур.
Драгобрат (у сфері забезпечення водовідведення,
поводження з ТПВ, енергопостачання тощо).
Ведення діалогу з можливими фінансовими донорами щодо
реалізації інфраструктурних проєктів.
Реалізація проєктів у сфері інфраструктури.
Будівництво дороги «смт Ясіня – ур. Драгобрат».
Формування туристичного кластеру для взаємодії між
учасниками туристичного ринку.
Будівництво центру безпеки на території ур.Драгобрат
2021 – 2023 роки

2021

2022

2023

Усього

3 000,0

5 000,0

4 000,0

12 000,0

500,0

500,0

1000,0

2 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

21 000,0

Загальна сума проекту – 35 000,0 тис. грн. Відповідальні
виконавці департамент економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації, Ясінянська селищна рада Рахівського
району
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Екологічні та етнокультурні зони відпочинку на сільських територіях
1

Назва проекту регіонального
розвитку (далі - проект)

2

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект

3

Мета та завдання проекту

4

Територія, на яку проект
матиме вплив

5

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

6

7

Екологічні та етнокультурні зони відпочинку на сільських
територіях
5.1.4 Визначення та створення економічних
точок зростання в територіальних громадах

Створення туристично-рекреаційної, гуцульської
етнокультури шляхом облаштування туристичної локації
зони відпочинку «Гуцульський маєток» та будівництво
регіонального туристично-виставкового Конгрес-Центру
«Мале Закарпаття» на засадах державно-приватного
партнерства
Закарпатська область, Ужгородський район Баранинська
ОТГ, с. Барвінок
Місцеві мешканці, члени територіальної громади, туристи та
представники бізнесу

Карпатський регіон є одним з найпривабливіших
Опис проблеми, на вирішення
географічних регіонів Центральної та Східної Європи, який
якої спрямований проект
має стратегічне значення у розвитку територій восьми
держав, зокрема України. У Карпатському регіоні
зосереджений значний рекреаційний, оздоровчий та
історико-культурний потенціал. Проект забезпечить сталий
розвиток сільських територій українських Карпат, підвищить
конкурентоспроможність, поліпшить якість життя та
економічного благополуччя населення, подолає проблеми
безробіття.
Проектованим Центром передбачено ознайомлення в одному
локальному місці унікальних природніх об’єктів та
етнокультурної спадщини Закарпаття у SMART- варіаціях
представлень та інноваційних технологічних і архітектурнобудівельних рішень
Підвищення конкурентоспроможності гірських та сільських
Очікувані результати від
територій.
реалізації проекту
Сприяння транскордонному співробітництву для підтримки
розвитку сталого туризму.
Збільшення кількості туристів
Створення нових робочих місць.
економічна та/або бюджетна
Збільшення надходжень до бюджету Баранинської ОТГ.
ефективність реалізації
Посилення економічної співпраці в регіоні шляхом розвитку
проекту
туризму.
Підвищення рівня зайнятості населення.
Дозвілля туристів, жителів Баранинської громади,
соціальний вплив
ознайомлення з культурою та традиціями гуцулів та
збереження історико-культурної спадщини
Проведення заходів із захисту ґрунтів від деградації,
екологічний вплив
поліпшення стану навколишнього природного середовища,
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8

Основні заходи проекту

9

Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))

запобігання рекреаційній деградації ландшафтів
Створення Етнокультурної зони відпочинку «Гуцульський
маєток» та Регіонального туристично-виставкового, ЕКО та
ЕТНО - Конгрес-Центру «Мале Закарпаття»
2021 – 2023 роки

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:

2

3

4
5
6

7

8

2022

2023

Усього

державний бюджет

16 500,0

23 500,0

31 500,0

71 500,0

місцевий бюджет

6 500,0

9 500,0

18 500,0

34 500,0

інші джерела

8 000,0

12 500,0

21 500,0

42 000,0

11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2021

Загальна вартість проекту – 148 000,0 тис. грн. Відповідальні
виконавці – Баранинська ОТГ, агенство місцевого розвитку
та інформаційних ресурсів «Європоліс»

5.2. Підтримка економічної активності на сільських територіях
Будівництво сонячних та вітрових електростанцій на сільських територіях
Закарпатської області
Назва проекту регіонального Будівництво сонячних та вітрових електростанцій на
розвитку (далі – проект)
сільських територіях Закарпатської області
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту
Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої спрямований
проект
Очікувані результати від
реалізації проекту:
економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

5.2.1. Підтримка суб’єктів підприємництва, які
функціонують в гірських та передгірських населених
пунктах
Вироблення альтернативних джерел електроенергії шляхом
будівництва сонячної та вітрової електростанції потужністю
25 МВТ
Мукачівський район, Закарпатська область
ТОВ «ЕТОП – Україна» (Гісем В.М.) та залучені інвестори
Пошук інвесторів
Використання альтернативних видів
Доходи в місцевий бюджет, а також будуть залучатися для
розвитку подальшої інфраструктури, створення робочих
місць
Збереження навколишнього середовища
Негативний вплив на екологію відсутній
Будівництво сонячної та вітрової електростанцій в урочищі
«Гірка» Чинадіївської селищної ради Мукачівського району
Закарпатської області
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Період реалізації проекту
(з(рік) до (рік))
10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту,
тис.грн.:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

2021 – 2023 роки

9

1
2

3

4
5
6

7

2021

2022

2023

Усього

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300 000,0
300 000,0
337 500,0
937 500,0
Загальна вартість проекту – 937 500,0 тис. грн.
Відповідальний виконавець – Чинадіївська селищна рада
Мукачівського району
Підтримка та розвиток кооперативного руху на гірських територіях
Підтримка та розвиток кооперативного руху на гірських
Назва проекту регіонального
територіях
розвитку (далі - проект)
5.2.2. Підтримка традиційних і найбільш
Номер і назва завдання
перспективних для гірських територій видів
регіональної стратегії
діяльності лісового та сільського господарства
розвитку, якому відповідає
проект
Підвищення економічної активності жителів гірських
Мета та завдання проекту
територій шляхом надання підтримки у створенні
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК).
Інформування населення щодо головних принципів
кооперації, форм та процесу створення кооперативу.
Активізація виробництва та співпраці мешканців гірських
територій шляхом розвитку сільськогосподарської
кооперації.
Стимулювання процесу створення нових робочих місць.
Закарпатська область
Територія, на яку проект
матиме вплив
Жителі гірських територій Закарпатської області
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Економічна активність жителів гірських населених
Опис проблеми, на вирішення
пунктів залишається все ще на низькому рівні. Важкість
якої спрямований проект
ведення сільського господарства у гірській місцевості,
відсутність державної підтримки, відсутність доступу до
сучасних технологій ведення сільського господарства,
правил вирощування екологічних культур призводить до
того, що більшість економічно активного населення не
займаються сільським господарством і виїжджають на
роботу за межі України
Технічна модернізація підприємств споживчої кооперації
Очікувані результати від
реалізації проекту
Надання допомоги у започаткуванні 5 СОК.
економічна та/або бюджетна
Проведення 10 семінарів (тренінгів) для жителів гірських
ефективність реалізації
громад, щодо відкриття СОК.
проекту
Надання 50 консультацій щодо відкриття СОК.
Здійснення 3 навчальних візитів в сусідні області, де активно
працюють СОК.
Підвищення
рівня
поінформованості
суб’єктів
соціальний вплив
господарювання з вимогами для відкриття СОК.
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екологічний вплив
8

Основні заходи проекту

9

Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

Підвищення рівня працевлаштування.
Зменшення кількість жителів, які працюють закордоном.
Проект не передбачає нанесення шкоди навколишньому
середовищу
Організація 10 семінарів (тренінгів) для жителів гірських
громад щодо відкриття СОК.
Надання 50 консультацій щодо відкриття СОК.
Здійснення 3 навчальних візитіа в сусідній області, де
активно працюють СОК.
Надання допомоги у започаткуванні 5 СОК
2021 – 2023 роки

2021

2022

2023

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

4 000,0

4 000,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Загальна вартість проекту – 10 000,0 тис. грн. Відповідальні
виконавці – органи місцевого самоврядування гірських
територій

Розвиток мережі традиційних ремесел, як інструменту популяризації культури
сільських територій Закарпаття
Розвиток мережі традиційних ремесел, як інструменту
Назва проекту регіонального
популяризації культури сільських територій Закарпаття
розвитку (далі - проект)

2

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект

3

Мета та завдання проекту

4

Територія, на яку проект
матиме вплив

5

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

5.2.2. Підтримка традиційних і найбільш перспективних для
гірських територій видів діяльності лісового та сільського
господарства

Проектом передбачається створення мережі діючих
осередків місцевих традиційних ремесел:
Завдання проекту:
Дослідження, розробка техніко-економічного обґрунтування
мережі центрів ремесел.
Розробка ПКД для перспективних місць/об’єктів.
Створення осередків місцевих традиційних ремесел.
Промоція центрів ремесел та налагодження взаємодії з
туроператорами
Закарпатська область

Цільові групи:
ремісники, фольклористи, інші експерти галузі місцевої
культури;
Бенефіціари:
органи місцевого самоврядування;
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6

7

туристи;
підприємці та представники туристичного бізнесу
Пропонуючи пересічному туристу широке різноманіття
Опис проблеми, на вирішення
туристичних продуктів Закарпаття немає жодного центру
якої спрямований проект
ремісництва, де турист міг би наочно побачити та спробувати
виготовити один із автентичних продуктів нашого краю.
Аналогічні центри діють в багатьох областях України та
прикордонних регіонах прилеглих Закарпаттю країн. Нажаль,
в нашому краї ця ніша залишається пустою і відповідно
область втрачає додаткові економічні вигоди, пов’язані з
діяльністю таких туристичних осередків місцевої культури,
ремісництва
Проектом передбачається створення центрів ремісництва,
Очікувані результати від
пов’язаних з особливостями місцевої культури Закарпаття
реалізації проекту
(кулінарні майстер-класи, гончарство, різьбярство, ткацтво,
традиції святкування, виробництво оберегів, та ін.)
Передбачається створення нового туристичного маршруту,
економічна та/або бюджетна
що позитивно вплине на туристичну привабливість краю та
ефективність реалізації
збільшення кількість туристів, створення нових робочих місць
проекту
соціальний вплив
екологічний вплив

8

Основні заходи проекту

9

Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

Підвищення туристичної привабливості області та збереження
нематеріальної культурної спадщини
Проект не передбачає негативного екологічного впливу
Розробка ТЕО мережі центрів традиційних місцевих
ремесел.
Розробка ПКД для пілотних центрів ремесел.
Створення пілотних центрів ремесел. Промоційні заходи
2021 – 2023 роки

2021

2022

2023

Усього

0,0

2 000,0

2 000,0

4 000,0

500,0

500,0

500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Загальна вартість проекту – 5 500,0 тис. грн. Відповідальні
виконавці – департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Комплексна підтримка сироваріння, як традиційного ремесла на Закарпатті
Комплексна підтримка сироваріння, як традиційного ремесла
Назва проекту регіонального
на Закарпатті
розвитку (далі - проект)
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2

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект

3

Мета та завдання проекту

4

Територія, на яку проект
матиме вплив

5

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

6

7

5.2.2. Підтримка традиційних і найбільш перспективних для
гірських територій видів лісового та сільського господарства

Підтримка та популяризація традиційного ремесла
Закарпаття шляхом створення мотиваційних інструментів та
сприятливого бізнес середовища.
Промоція традицій сироваріння Закарпатської області.
Створення фінансових інструментів підтримки традиційного
сироваріння в Закарпатській області
Закарпатська область

Цільові групи: сировари,
органи місцевої влади.
Кінцеві бенефіціари: туристи, споживачі продукції
Відповідно до історичних та природніх складових Закарпаття
Опис проблеми, на вирішення
має потенціал до того, щоб стати лідером сироваріння в
якої спрямований проект
карпатському регіоні. Якщо на початку – в середині 19 ст.
у нас нараховувалося десятки сироварень, що виготовляли
елітні сири, то зараз в області функціонує близько 10 малих
та середніх сироварень. Через брак фінансової підтримки з
боку держави та місцевої влади, складну економічну
ситуацію в гірських районах, відтік трудових ресурсів,
розвиток цієї галузі занепав
Створення інструментів для мотивації створення малих
Очікувані результати від
крафтових сироварень.
реалізації проекту
Збільшення кількості сироварень на території області.
Закарпаття стане лідером карпатського регіону в сфері
сироваріння
Створення нових робочих місць.
економічна та/або бюджетна
Поява нових підприємців.
ефективність реалізації
Збільшення кількості туристів та супутніх послуг, що їм
проекту
надаються
Створення умов для розвитку традиційного ремесла,
соціальний вплив
культури, та сприятливих економічних умов
Проект не передбачає негативного екологічного впливу.
екологічний вплив

8

Основні заходи проекту

9

Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))

Дослідження, розробка та створення інструментів/методики
мотивації для сироварів початківців.
Розробка методики/програм підтримки власників великої та
малої рогатої худоби.
Створення 5 пілотних сироварень відповідно до розробленої
методики.
Промоційні заходи – популяризація крафтового сироваріння
в Закарпатті
2021 – 2023 роки
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10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект

3

Мета та завдання проекту

4

Територія, на яку проект
матиме вплив

5

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

7

2022

2023

Усього

0,0

6 000,0

6 000,0

12 000,0

300,0

600,0

600,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Загальна вартість проекту – 13 500,0 тис. грн.
Відповідальний виконавець - Агентство регіонального
розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради

Створення центру розвитку бізнесу на гірських територіях
Створення центру розвитку бізнесу на гірських територіях
Назва проекту регіонального
розвитку (далі - проект)

2

6

2021

5.2.3. Підтримка діяльності інституцій
економічного і соціального розвитку на гірських територіях

Інформаційна, консалтингова, маркетингова та інша
підтримка малого та середнього бізнесу на гірських
територіях Закарпатської області
Гірські райони області

Жителі гірських районів

На даний момент рівень розвитку бізнесу на території
Опис проблеми, на вирішення
області є на низькому рівні. Особливо складна ситуація в
якої спрямований проект
гірських територіях, де розвиток власної справи має свої
особливості.
Створення центру на гірських територіях
Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації
проекту

соціальний вплив
екологічний вплив

Підтримка вже діючих підприємств;
збільшення кількості успішних суб’єктів малого та
середнього підприємництва; залучення нових інвесторів;
проведення навчань для молодих підприємців та особам, які
бажають відкрити свою справу;
збільшення податкових надходжень
Підвищення кількості підприємців та зменшення рівня
безробіття
В ході реалізації проєкту екологічний вплив буде незначним

178

8

Основні заходи проекту

9

Період реалізації проекту (з
(рік) до (рік))

визначення основних функцій організації, її структури
та установчих документів; реєстрація бізнес-центру;
створення матеріально-технічної бази; підбір та навчання
персоналу; підготовка та проведення інформаційної кампанії
надання юридичних, бухгалтерських, маркетингових та
консультативних послуг суб’єктам підприємницької
діяльності
2022 – 2023 роки

1 рік

2 рік

3 рік

Усього

державний бюджет

0,0

1000,0

500,0

1500,0

місцевий бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

0,0

1000,0

500,0

1500,0

10 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:

11 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Загальна вартість проекту – 3 000,0 тис. грн., відповідальні
виконавці – органи місцевого самоврядування гірських
територій області

