
ЗВІТ
про виконання “Програми
розвитку транскордонного 

співробітництва” за 2019 рік



Програма розвитку 
транскордонного співробітництва 

та підтримки імплементації 
проєктів міжнародної технічної 

допомоги в м. Ужгород на 2018-
2022 роки

Основні показники за 2019 рік



Організація і проведення 
конференцій, форумів, семінарів, 
круглих столів та тренінгів з 
питань розвитку транскордонного 
співробітництва

Проведено:
-“Міжнародний консорціум 
університетів”
- “Дні Ужгорода” у м. Кошице, 
- презентація м. Ужгород у рамках 
“Європейського вікенду м. Дармштадт

Профінансовано на 24033,86 грн.



Придбання та виготовлення 
сувенірної, промоційно-
інформаційної продукції із 
символікою міста

Реалізовано:
- Сувенірна та промоційна продукція з 
символікою м. Ужгород представлена 
під час офіційних зустрічей з 
іноземними партнерами

Профінансовано на 42867,00 грн.



Проведення міжнародних 
зустрічей міського голови та 
керівництва міста, пов'язаних 
із прийомом іноземних 
делегацій

Проведено прийом понад 90 іноземних 
делегацій:
-представників дипломатичних установ 
іноземних держав, 
- представників міжнародних організацій, місій,
- представників міст-побратимів, міжнародних 
партнерів

Профінансовано на 200000 грн.



Організація, проведення та участь 
у днях добросусідства, 
міжнародних заходах у сфері 
транскордонних відносин, 
відзначення Дня міста Ужгород

Реалізовано:
-Прийом іноземних делегацій під час 
загальноміських фестивалів, як то “Сакура-
Фест”
-Прийом іноземних делегацій під час 
відзначення Дня міста Ужгород
- участь у відзначенні 4-х Днів добросусідства 

Профінансовано на 210000 грн.



Організація участі міжнародних 
офіційних делегацій різного рівня 
міст-побратимів (партнерів) м. 
Ужгород, закордонних гостей у 
міських культурно-мистецьких, 
спортивних заходах та 
фестивалях 
Реалізовано:
-Концерт митців з Китайської 
Народної Республіки у м. Ужгород
- міжнародний театральний 
фестиваль “Монологи над Ужем”

Профінансовано на 90000 грн.



Забезпечення фінансової 
підтримки ініціативам та проєктам 
громадянського суспільства, 
спрямованих на розвиток м. 
Ужгород

Підтримано:
- КУ “Агенція розвитку Ужгорода”
- ГО “Благодійний Фонд розвитку 
транскордонного співробітництва 
та спеціальних економічних зон”

Профінансовано на 194400 грн.



Розроблені, подані та розпочаті 
проєкти МТД

-5 проєктів МТД на стадії 
реалізації
- 4 проєкти на етапі 
контрактування
- 4 проєкти на розгляді 
конкурсних комісій
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