
Управління міжнародного
співробітництва та інновацій
Ужгородської міської ради

“Програма розвитку транскордонного співробітництва та 
підтримки імплементації проектів міжнародної технічної 

допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки»

Бюджетні призначення на 2021 рік

Матеріали для обговорення з громадськістю







Впровадження Програми передбачає:
-реалізацію державної політики у галузі транскордонного
співробітництва;
- організацію співпраці з містами-побратимами та
дипломатичними установами;
- активізацію транскордонного співробітництва шляхом
розширення джерел грантової допомоги, механізмів та
інструментів залучення інвестицій;
-надання фінансової підтримки ініціативам та проектам
громадянського суспільства, спрямованим на розвиток м.
Ужгород.



У 2021 році розпочинається 2-й етап впровадження програми, який 
охоплює 2021-2022 рр.
Виконавцем Програми є Управління міжнародного співробітництва 
та інновацій Ужгородської міської ради.

Планові бюджетні призначення на виконання Програми у 2021 році 
передбачають фінансування у розмірі 1160 тис грн.

Закладено в бюджеті на 2021 рік -300 тис. грн.



Заходи щодо реалізації Програми у 2021 році

№ 

З/П

Зміст заходів Плановий обсяг 
фінансування на 2021 

рік
у тис. грн.

Потреби щодо обсягу 
фінансування у тис. 

грн.

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

20,0 90,0

2 Придбання та виготовлення сувенірної,
промоційно-інформаційної продукції з
символікою міста 20,0 100,0

3 Виготовлення промоційних роликів
та/або фільмів про місто

0 50,0

4 Підготовка та подання заявок на
конкурси проектів в галузі
транскордонного співробітництва з
фінансуванням за рахунок джерел
міжнародної технічної допомоги.

0 100,0



Заходи щодо реалізації Програми

5 Проведення міжнародних зустрічей міського голови
та керівництва міста пов’язаних з прийомом
іноземних делегацій різного рівня

40,0 200,0

6 Організація, проведення та участь у днях
добросусідства, міжнародних заходах у сфері
зовнішньоекономічних та транскордонних відносин
в Україні та за кордоном (в тому числі транспортні
витрати), відзначення Дня міста

0 220,0

7 Організація участі міжнародних офіційних делегацій
різного рівня міст побратимів (партнерів) м.
Ужгорода, закордонних гостей у міських фестивалях
та інших спортивних і культурно-масових заходах

20 100,0

8 Співфінансування заходів в рамках проектів
міжнародної технічної допомоги 200 300,0

9 Забезпечення фінансової підтримки ініціативам та
проектам громадянського суспільства, спрямованим
на розвиток м. Ужгород

0 х

Загалом 300 1160







Дякуємо за увагу!


