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Відповідно до статей 42 та 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на виконання доручення виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради № ДГ-32/02-10 від 25 вересня 2019 року, виконком 
міської ради ВИРІШИВ:  

1. Звіт про співпрацю Ужгородської міської ради з містами-
побратимами взяти до відома (додається).  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови О. Білака.  
 
 
 
Міський голова                                                                         Богдан АНДРІЇВ 
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Звіт  

про співпрацю Ужгородської міської ради з містами-побратимами 
 

Забезпечення всебічного розвитку партнерських відносин з різними 
країнами світу та порідненими містами є пріоритетним для влади міста 
Ужгород. 

Задля потреб здійснення міжнародного співробітництва та посилення 
позитивного іміджу міста Ужгород, як надійного та перспективного партнера 
на міжнародній арені, у структурі Ужгородської міської ради здійснює 
роботу Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської 
міської ради (до 01.03.2019 року відділ міжнародних грантових програм та 
інновацій), до основних завдань діяльності якого належить забезпечення 
реалізації на території міста державної політики у сфері зовнішньополітичної 
діяльності, міжнародного співробітництва; організації візитів та прийомів 
іноземних делегацій до міста Ужгород; відрядження керівництва та 
співробітників Ужгородської міської ради, структурних підрозділів за 
кордон; листування з іноземними партнерами; аналіз міжнародної 
кореспонденції;залучення міжнародної технічної допомоги; координація 
міжнародної діяльності департаментів, управлінь, відділів, служб та інших 
виконавчих органів міської ради, суб'єктів комунальної власності; надання їм 
методичної та організаційної допомоги у здійсненні міждержавних зв'язків, а 
також з розробки, написання та втілення грантових програм, проєктів для 
участі в конкурсах, що проводяться українськими та іноземними 
організаціями і установами з метою виділення коштів на місцеві ініціативи, 
тощо. 

З початку 2019 року місто Ужгород відвідали 45 іноземних делегацій, 
представників дипломатичного корпусу іноземних держав, представників 
міжнародних організацій та місій. 

З метою посилення позитивного іміджу міста та країни, як надійного та 
перспективного партнера на міжнародній арені, міська влада та управління 
докладають чимало зусиль для розширення партнерських відносин та 
співпраці. Тому не менш важливою складовою у діяльності управління є 
підтримка існуючих та налагодження нових партнерських відносин з 
містами-побратима м. Ужгород, яких на сьогоднішній день налічується 22.  



З деякими містами, такими як м. Сомбатхей (Угорщина), м. Дармштадт 
(Німеччина) та м. Кошице (Словаччина) співпраця триває понад 20 років. 

Співпраця з містами-побратимами є одним із способів та ефективних 
інструментів об’єднання спільних зусиль керівництва міста щодо 
європейської інтеграції нашої країни.  
Така співпраця з містами-побратимами відбувається у всіх сферах суспільно-
політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького життя 
мешканців з урахуванням потреб та побажань міських громад. 

Зокрема завдяки такій співпраці відбувається: 
- відновлення історичних зв’язків між містами та регіонами, які були 

розірвані внаслідок історичних та політичних подій; 
- посилення співпраці територіальних об’єднань та асоціацій; 
- налагодження особистих контактів між людьми, організаціями та 

установами; 
- обмін досвідом у багатьох сферах суспільного життя; 
- залучення коштів, спрямованих на соціально-економічний розвиток та 

вдосконалення інфраструктури життєвих просторів міста; 
- участь у наукових, освітніх, економічних форумах, конференціях; 
- участь у підготовці та проведені спільно з ДВНЗ «УжНУ» 

«Міжнародного консорціуму університетів» у м. Ужгород; 
- участь в урочистостях з нагоди відзначення днів міст-побратимів; 
- участь у «Днях України» та «Днях Ужгорода» в м. Кошице 

(Словаччина); 
- обмін творчими та спортивними колективами (фольклорний ансамбль 

«Ужгород», танцювальні колективи «Бліц» та «Джерельце Карпат»; 
- участь підприємців у Різдвяному ярмарку у м. Дармштадт та м. 

Кошице; 
- участь у туристичних виставках-ярмарках у м. Братіслава та Київ;  
- проведення концерту оркестру філармонії м. Дебрецен у м. Ужгород; 
- проведення концерту митців з Китайської Народної Республіки у м. 

Ужгород; 
- проведення концерту фольклорного колективу «Гнояне» м. Міхаловце 

у м. Ужгород; 
- проведення концерту танцювальних колективів «Карпатія», «Касовія», 

«Чарніца» (Словаччина) у м. Ужгород, тощо. 
Переведення такої співпраці у практичну площину здійснюється за 

рахунок впровадження спільних ініціатив та проєктів, реалізація яких стає 
можливою за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги, 
використання фінансових інструментів та програм співпраці Європейського 
Союзу, фондів окремих європейських країн та грантових коштів. 

Впродовж 2016-2018 років у м. Ужгород реалізовано ряд проєктів 
міжнародної співпраці: 

- проєкт "Створення центру тифлопедагогіки для дошкільних 
навчальних закладів у місті Ужгороді" / "Establishment of blindness and 
education centre for kids who attend nursery schools in Uzhgorod" 



підтриманий Slovak Agency for International Development Cooperation 
№SAMRS/SG/2014/03UA; 

- проєкт "Створення медіа-центру учнівського парламенту міста 
Ужгород» / "Creation of the student parliament media-centre of Uzhgorod" 
підтриманий Slovak Agency for International Development Cooperation 
№SAMRS/SG/2014/04UA; 

- проєкт "Відкриття центру арт-терапії у м. Ужгород" / "Creating of the 
Art-therapy centre for Uzhgorod children" підтриманий Slovak Agency for 
International Development Cooperation №SAMRS/SG/2015/04UA.  

- проєкт "Покращення санітарних умов у дитсадках міста Ужгород"/ 
“Improvement of Sanitary conditions in Nursery schools in Uzhgorod” 
підтриманий Embassy of Japan in Ukraine; 

- проєкт «Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для покращення 
туристичної привабливості історичних міст-побратимів» за програмою 
транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2007-
2013»; 

- проєкт «SK-INFO-UA інновативні інформаційні продукти 
транскордонного співробітництва» в рамках Норвезького фінансового 
механізму та уряду Словаччини. 
Станом на сьогодні у місті реалізовується 5 грантових проєктів у 

партнерстві з містами-побратимами з Словаччини (м. Кошице) та Польщі (м. 
Кросно) у рамках СОП «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020 та ЄІС 
Угорщина-Словакія-Румунія-Україна 2014-2020. 

Ще 4 проєкти, спрямовані на покращення соціальної інфраструктури, 
забезпечення громадської безпеки мешканців, промоції культурної спадщини 
міста та екологічної сталості перебувають на етапі укладання грантових 
контрактів і до кінця 2019 року очікується початок реалізації та 
фінансування. 

 
№ 
З
П 

Назва Програма Виконавець Актуальний 
стан 

Бюджет  Співфінансуван
ня  

1)  Покращення 
доступу до 
медичних послуг у 
містах Кросно та 
Ужгород 

СОП «Україна-
Польща-
Білорусь» ЄІС 
2014-2020 

Виконавчий 
комітет 
Ужгородської 
міської ради 

Реалізація 62550,00 євро 6950,00 євро 

2)  «Крок до 
ефективного 
управління у місті 
Ужгород»  

SlovakAid Комунальна 
установа 
Ужгородської 
міської ради 
«Агенція 
розвитку 
Ужгорода»/ 

Реалізація 37855,00 євро 4200,00 євро 



3)   «Збереження та 
промоція паркових 
зон міста 
Ужгорода».  

конкурс 
ініціатив 
місцевих 
карпатських 
громад, який 
проводить 
Асоціація 
«Єврорегіон 
Карпати – 
Україна» 

 Управління 
міжнародног
о 
співробітницт
ва та 
інновацій 
Ужгородської 
міської ради 

Реалізація 246998 грн 67400 грн 

4)  THRU-ART ЄІС Угорщина-
Словакія-
Румунія-
Україна 2014-
2020 

Управління 
міжнародног
о 
співробітницт
ва та 
інновацій 
Ужгородської 
міської ради 

Реалізація 268081,00 євро 647,00 євро 

5)  Спільні заходи з 
попередження 
природних 
катастроф в 
транскордонному 
басейні р. Уж 

ЄІС Угорщина-
Словакія-
Румунія-
Україна 2014-
2020 

Управління 
міжнародног
о 
співробітницт
ва та 
інновацій 
Ужгородської 
міської ради 

Реалізація 84640,00 євро 8464,00 євро 

6)  SUMCITYNET: 
міста у напрямку 
підвищення 
доступності та 
кліматично стійкої 
міської мобільності 

СОП «Україна-
Польща-
Білорусь» ЄІС 
2014-2019 

Управління 
міжнародног
о 
співробітницт
ва та 
інновацій 
Ужгородської 
міської ради 

Контрактуван
ня, очікується 
фінансування 

233335,00 євро 12875,00 євро 

7)  Safe cities - Ensuring 
public safety through 
the cooperation of 
law enforcement 
agencies and the use 
of advanced video 
surveillance systems 
in Uzhgorod and Satu 
Mare 

ЄІС Румунія-
Україна 2014-
2020 

Виконавчий 
комітет 
Ужгородської 
міської ради 

Контрактуван
ня, очікується 
фінансування 

60650,00 євро 6065,00 євро 

8)  Improving Health 
Care Services in 
Social Facilities 

ЄІС Угорщина-
Словакія-
Румунія-
Україна 2014-
2020 

Управління 
міжнародног
о 
співробітницт
ва та 
інновацій 
Ужгородської 
міської ради 

Контрактуван
ня, очікується 
фінансування 

177926,00 євро 6114,00 євро 

9)  Promotion and 
preservation of 
culture heritage in the 
area of Krosno and 
Uzhgorod 

СОП «Україна-
Польща-
Білорусь» ЄІС 
2014-2020 

Управління у 
справах 
культури, 
молоді та 
спорту 
Ужгородської 
міської ради 

Контрактуван
ня, очікується 
фінансування 

29300,00 євро 200,00 євро 



10)  Revitalised Theatres 
in Satu Mare and 
Uzhgorod 

ЄІС Румунія-
Україна 2014-
2020 

Управління 
міжнародног
о 
співробітницт
ва та 
інновацій 
Ужгородської 
міської ради 

На розгляді 438340,00 євро 7400,00 євро 

11)  Стале управління 
водними ресурсами 
в Ужгороді 

НАКОПА Виконавчий 
комітет 
Ужгородської 
міської ради 

На розгляді 285000,00 євро 28500,00 євро 

12)  Стале управління  
побутовими 
відходами в 
Ужгороді 

НАКОПА Виконавчий 
комітет 
Ужгородської 
міської ради 

На розгляді 185000,00 євро 18500,00 євро 

 

   
Загалом 1862678,00 

євро 
99915,00 євро 

 
Важливою ініціативою м. Ужгород та міської влади стало приєднання 

до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-
Україна». 

Під час офіційних візитів до міст-побратимів та візитів іноземних 
делегацій до м. Ужгород відбувається обговорення нових ідей співпраці та 
партнерських ініціатив, що у найближчому майбутньому стануть успішними 
проєктами.  

Так нещодавно у м. Ужгород відбулась зустріч з представниками уряду 
Словацької Республіки, які з ознайомчим візитом завітали до обласного 
центру Закарпаття. Під час зустрічі було обговорені можливості співпраці 
між словацькими та українськими муніципалітетами, організації проєктів, 
спрямованих на більш активне залучення громадськості. Учасники зустрічі 
домовилися про впровадження наступного року першого спільного проєкту у 
цій сфері – передачі досвіду реалізації громадського бюджету у словацьких 
школах для шкіл Ужгорода. 

Офіційна делегація з китайського міста-побратима Сіньчжоу у серпні 
зустрілася з керівництвом Ужгорода. Китайська сторона дуже зацікавлена в 
налагодженні економічного співробітництва. Представників м. Ужгород 
запрошено на міжнародну конференцію в їхньому місті у жовтні 2019 року. 
Зокрема, там же планується і підписання ще одного документа – Угоди про 
співпрацю Ужгорода та Сіньчжоу. На жовтень 2019 року запланований візит 
офіційної делегації міста Ужгород до м. Сіньчжоу для участі у міжнародній 
науково-практичній конференції з питань посилення економічної ролі 
муніципалітетів як суб’єктів господарювання у світовій економіці. 
 
 
 
В.о. начальника управління                                      Дмитро МІРОШНІКОВ 
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