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Асоціації органів місцевого самоврядування 

“Єврорегіон Карпати Україна –  

Карпатська агенція регіонального розвитку” 

 

Додаток 

до рішення 18 від 6 травня 2020 року 

 

ПРОГРАМА 

ПІДТРИМКИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ 

“ЗМІНИМО КРАЇНУ РАЗОМ” 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Тісна співпраця між регіонами України та формування загальноукраїнської 

солідарності є ключовими факторами досягнення єдності та розвитку держави, які набули 

особливої ваги  з початком українсько-російської війни та загострення ситуації на сході 

України. Розмежованість територій за соціальними, психологічними, культурними 

характеристиками та політичними уподобаннями значною мірою обумовлена браком 

спілкування між мешканцями, високим рівнем недовіри та наявністю регіональних міфів і 

стереотипів. Важливу роль у подоланні таких стереотипів та побудові загальноукраїнської 

солідарності відіграє співпраця у гуманітарній сфері (освітній, культурній, інформаційній), що 

і обумовило виникнення у 2018 році ініціативи щодо налагодження контактів та обміну 

досвідом між  Львівською і Луганською областями..  Сьогодні програма підтримки 

регіональної співпраці “Змінимо країну разом” (далі – Програма) охоплює територію 4 

областей України: Донецької, Івано-Франківської, Луганської і Львівської,   і реалізується на 

виконання Меморандуму про співпрацю між Міністерством освіти і науки України, 

Львівською обласною радою, Львівською обласною державною адміністрацією, Івано-

Франківською обласною державною адміністрацією, Луганською обласною державною 

адміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією, Донецькою обласною 

державною адміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією, ТОВ “ДТЕК”, 

Асоціацією “Єврорегіон Карпати – Україна”, підписаного 9 грудня 2019 року у с. Плав’є 

Сколівського району Львівської області.. Основними завданнями Програми є налагодження 

комунікації між регіонами України, а також культурна, освітня та соціальна інтеграція. 

 

2. МЕТА І НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є налагодження співпраці, спрямованої на подолання стереотипів та 

формування загальноукраїнської солідарності між регіонами, що є ключовим фактором 

досягнення єдності та розвитку держави. 

Програма реалізується за такими напрямами: 

1. Підтримка здійснення міжрегіональних обмінів на конкурсній основі між закладами 

Львівської,Луганської і Донецької областей у освітній, культурній і медійній сферах.  

2. Підготовка спільних проєктів для участі у відкритих конкурсах, спрямованих на 



 

 

налагодження міжрегіональної співпраці,. 

3. Організаціята проведення спільних заходів в освітній сфері, зокрема обмінів 

педагогічними працівниками й інтеграційних заходів для школярів, спрямованих на 

формування дружніх відносин та підвищення рівня довіри між молоддю чотирьох регіонів. 

4. Організація та проведення спільних заходів в культурній сфері, зокрема інтеграційного 

заходу для молоді «Різдво культур», що має на меті презентацію культурних традицій різних 

регіонів. 

5. Реалізація проєктів співпраці між засобами масової інформації Львівської,Луганської 

і Донецької областей. 

6. Проведення спільних заходів на території Львівської, Луганської іДонецької областей, 

що мають на меті поширення позитивного досвіду міжрегіональної співпраці. 

 

 

3. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ  МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ  

ОБМІНІВ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ 

 

3.1. Конкурсні набори 

Реалізація програми передбачає проведення трьох конкурсів міжрегіональних обмінів 

між закладами Львівської, Луганської і Донецької областей (табл. 1). 

 

Назва 

конкурсу 

Потенційні апліканти (заклади 

Львівської області у співпраці з 

аналогічними установами, 

закладами та організаціями 

Луганської і/або Донецької областей 

Заходи, що підтримуються 

Конкурс 

освітніх 

обмінів між 

закладами 

Львівської, 

Луганської і 

Донецької 

областей 

 заклади загальної середньої освіти, 

зокрема спортивного профілю, 

 структурні підрозділи з питань 

освіти райдержадміністрацій, органів 

місцевого самоврядування та міст 

обласного значення, 

 громадські організації, що діють у 

галузі освіти  

 обмінні візити між педагогічними 

працівниками та учнями закладів 

освіти; 

 спільні національно-патріотичні 

проекти;  

 спільні спортивні заходи; 

 створення спільних навчально-

методичних матеріалів, спрямованих 

на підвищення патріотизму учнівської 

молоді; 

 проведення тренінгів (навчань) для 

освітян та учнів; 

 зустрічі молоді; 

 інформаційно-промоційні проекти. 

Конкурс 

культурних 

обмінів між 

закладами 

Львівської, 

Луганської і 

Донецької 

 музеї,  

 театри,  

 філармонії,  

 концертні організації,  

 мистецькі колективи,  

 народні доми,  

 обмінні візити художніх колективів; 

 проведення спільних  культурних та 

мистецьких заходів; 

 організація тренінгів, круглих столів, 

семінарів, що мають на меті зміцнення 

міжрегіональної культурної співпраці 



 

 

областей  заповідники,  

 культурно-просвітницькі центри,  

 початкові спеціалізовані мистецькі 

навчальні заклади та мистецькі 

студії,  

 структурні підрозділи з питань 

культури райдержадміністрацій та 

міст обласного значення,  

 громадські організації, що діють у 

галузі культури 

Конкурс 

обмінів між 

засобами 

масової 

інформації 

Львівської,  

Луганської і 

Донецької 

областей 

 засоби масової інформації,  

 медіа-організації,  

 органи місцевого самоврядування,  

 органи виконавчої влади, 

 недержавні організації, які  

працюють над проектами, 

пов’язаними з медіа 

 створення спільних медійних 

продуктів; 

 навчання регіональних журналістів, 

яке створить зв’язки між журналістами 

та кваліфікованими експертами; 

 проведення тренінгів для 

представників регіональних прес-

служб із створення комунікативних 

стратегій у сфері загальноукраїнської 

солідарності для медіа та широкого 

загалу; 

 організація освітніх прес-турів для 

регіональних медіа, громадських 

журналістів та блогерів, які нададуть 

їм можливість побачити та написати 

про успішні практики міжрегіональної 

співпраці; 

 підтримка конструктивного діалогу 

щодо міжрегіональної співпраці через 

залучення до теле- і радіо-програм 

представників місцевої влади, 

незалежних експертів та журналістів. 

 

Обов’язковими умовами отримання гранту у рамках Програми є: 

- наявність мінімум одного партнера проєкту з Луганської і/або Донецької 

областей і підписаної угоди про партнерство; 

-  залучення до загального бюджету проекту коштів власного внеску у розмірі не 

менше, ніж 10% від бюджету проекту. 

Адміністрування конкурсів здійснює Асоціація органів місцевого самоврядування 

“Єврорегіон Карпати – Україна” (далі – Асоціація). 

Аплікаційна форма, вимоги до подання конкурсної документації, механізм 

фінансування у рамках окремого конкурсного відбору визначаються у положеннях про 

конкурси освітніх, культурних обмінів, обмінів між засобами масової інформації, які 

розробляються відповідно до умов цієї Програми, рішень Загальних Зборів Асоціації і 

затверджуються наказом Асоціації. 

 



 

 

3.2. Механізм реалізації конкурсів 

Для розгляду матеріалів конкурсних пропозицій у рамках кожного із конкурсів утворюються 

конкурсна комісія (далі – Комісія)  та конкурсна рада (далі – Рада), персональний склад яких 

затверджується наказом директора Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон 

Карпати – Україна”.  

До складу конкурсної комісії входять представники експертного середовища  у сфері, що 

відповідає напрямку конкурсу (освітній, культурній, медіа), громадських організацій. Комісія 

здійснює оцінку проектів відповідно до критеріїв оцінки. Конкурсна рада затверджує критерії 

оцінки проектів, підручник апліканта, приймає остаточне рішення про переможців конкурсу і 

розмір фінансової підтримки. 

До складу  Конкурсної ради кожного із конкурсів з правом голосу входять по одному 

представнику Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради,Луганської 

обласної державної адміністрації  - обласної військово-цивільної адміністрації і Донецької обласної 

державної адміністрації  - обласної військово-цивільної адміністрації. Секретарем Комісії є 

представник Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон  Карпати – Україна” (без 

права голосу). 

 

3.3. Процедура проведення конкурсів 

Оголошення про конкурс та інформація щодо терміну подання проектних заявок 

розміщується на вебсайті Асоціації “Єврорегіон Карпати – Україна”. Термін подання заявок 

не може бути меншим, ніж 1 місяць. 

Подання заявок здійснюється в паперовій і електронній формі на адресу Асоціації. 

Реєстрацію заявок здійснює уповноважений працівник Асоціації. Підставою для 

відмови в реєстрації заявки може бути: невідповідність заявника критеріям прийнятності; 

невідповідність змісту проекту меті Програми; недотримання умов Конкурсу щодо 

комплектності поданих документів;  подання проектної заявки після встановленого кінцевого 

терміну. 

Заявки, подані на конкурс, проходять адміністративну оцінку, під час якої оцінюються 

на предмет відповідності кваліфікаційним вимогам конкурсу та критеріям прийнятності. 

Проектні заявки, визнані такими, що відповідають кваліфікаційним вимогам конкурсу 

та критеріям прийнятності, проходять процедуру оцінки якості, за результатами якої 

визначається переможець конкурсу. 

Оцінка якості проектних заявок, з урахуванням запропонованого бюджету проекту й 

оцінки фінансової і управлінської спроможності заявника, проводиться Конкурсною комісією 

(незалежними експертами) згідно з критеріями оцінки. 

Після закінчення оцінки якості заявок Асоціація формує Звіт з оцінки заявок і передає 

його Конкурсній раді, яка приймає остаточне рішення про переможців конкурсу і розмір 

фінансової підтримки.  

На підставі рейтингу проектів Конкурсна рада приймає рішення щодо рекомендації 

переможців, починаючи з проекту, що отримав найбільшу кількість балів, і закінчуючи тим, 

фінансуванням якого вичерпується сума коштів Програми для кожної із областей території дії 

Програми. 

Рішення щодо переможців конкурсу та надання гранту ухвалює Конкурсна Рада під час 

свого засідання (при цьому допускається дистанційна участь у засіданні з використанням 

інтернет-комунікацій) простою більшістю голосів. 

 



 

 

3.4. Порядок фінансування проєктів-переможців конкурсів  

Фінансування проектів може здійснюватись: 

- профільними департаментами обласних державних адміністрацій-розпорядниками 

бюджетних коштів у рамках обласних програм Львівської, Луганської, Донецької областей шляхом 

перерахування коштів організаціям-переможцям. Фінансування здійснюється на умовах та у 

порядку, визначених розпорядниками коштів; 

- Асоціацією органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна” у рамках 

цільового членського внеску обласної ради, спрямованого на фінансування Програми. 

Фінансування здійснюється після укладання договору між Асоціацією і організаціями-

переможцями конкурсів. 

 

3.5. Моніторинг реалізації проектів 

Основним завданням моніторингу є забезпечення належної реалізації проектів й 

ефективного використання коштів, наданих для фінансування Програми. 

Моніторинг реалізації Програми здійснює Асоціація органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати – Україна» через аналіз наданих бенефіціарами звітів, зустрічі зі 

співробітниками організацій‐бенефіціарів та їх партнерами, моніторингові візити, а також через 

участь у заходах, організованих бенефіціарами. 

Бенефіціари є відповідальними за здійснення моніторингу діяльності за проектом та 

оцінювання її результатів.  

Про усі публічні заходи, які передбачені проектом, бенефіціари зобов‘язані повідомляти 

Асоціацію не пізніше, ніж за 10 днів до дати їх проведення. 

 

4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Фінансування Програми може здійснюватись за рахунок коштів: 

- державного бюджету у межах бюджетних програм, затверджених на відповідний рік; 

- місцевих бюджетів у межах бюджетних програм, затверджених на відповідний рік; 

- коштів Асоціації, отриманих у вигляді членського внеску на фінансування Програми 

від органів місцевого самоврядування (обласних, районних, міських, селищних, сільських 

рад); 

- коштів Асоціації, отриманих від підприємств як благодійні гранти на фінансування 

Програми; 

- коштів міжнародної технічної допомоги; 

- інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

5. ІНДИКАТОРИ ПРОГРАМИ 

 

Реалізація Програми, спрямована на підвищення рівня таких індикаторів: 

- кількість проведених спільних заходів патріотичного спрямування, зокрема освітніх, 

культурних, медійних, спортивних; 

- кількість учасників заходів міжрегіональної співпраці; 

- кількість обмінних візитів між закладами Львівської, Луганської і Донецької областей; 

- кількість учасників обмінних візитів між закладами Львівської, Луганської і 

Донецької областей; 

- кількість створених інформаційних матеріалів (зокрема, друковані, онлайн видання, 



 

 

аудіо-, відеоматеріали); 

- кількість слухачів/читачів/глядачів інформаційних матеріалів;- кількість 

новостворених/покращених промоційних матеріалів регіону.  

Перелік індикаторів є рекомендованим, але не вичерпним і може бути доповнено 

відповідно до сфери поточного конкурсного відбору. 
 


