
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 27.01.2021     Ужгород                    № 28 

 

 

Звіт про роботу управління міжнародного 

співробітництва та інновацій за 2020 рік 

 

 

 Відповідно до статей 52, 75   Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету  та виконавчих 

органів Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу управління 

міжнародного співробітництва та інновацій за 2020 рік, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт про роботу управління міжнародного співробітництва та інновацій 

за 2020 рік взяти до відома (додається). 

2.  Звіт оприлюднити  на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Пинзеника. 

 

 

Міський голова                                                                    Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Звіт  

про роботу управління міжнародного співробітництва та інновацій  

за 2020 рік 

 

Для 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 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 2020 року місто Ужгород відвідали 10 іноземних делегацій, 

представників дипломатичного корпусу іноземних держав, представників 

міжнародних організацій та місій. 

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. 

Поширення вірусної інфекції SARS-CoV-2, запровадження карантинних 

обмежень спричинило затримку у впроваджені ряду міжнародних заходів, 

зокрема скасування міжнародних зустрічей з партнерами та їх перенесення на 

2021 рік. Взаємодія з іноземними партнерами була переведена в он-лайн 



 

 

формат з використанням сучасних засобів комунікації. Загалом було проведено 

понад 70 онлайн зустрічей. 

Однак практична площина співпраці забезпечується 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. 

Станом на кінець 2020 року у місті реалізовується 10 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 3 проєкти, спрямовані на покращення соціальної інфраструктури, 

забезпечення громадської безпеки мешканців, промоції культурної спадщини 

міста та екологічної сталості перебувають на етапі укладання грантових 

контрактів. 

 
№ 

З

П 

Назва Програма Виконавець Актуальний стан 

1)  Покращення 

доступу до 

медичних 

послуг у містах 

Кросно та 

Ужгород 

СОП «Україна-Польща-

Білорусь» ЄІС 2014-2020 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради 

Реалізація 

2)  «Крок до 

ефективного 

управління у 

місті Ужгород»  

SlovakAid Комунальна 

установа 

Ужгородської 

міської ради 

«Агенція розвитку 

Ужгорода»/ 

Управління 

міжнародного 

співробітництва та 

інновацій 

Ужгородської 

міської ради 

Реалізація 

3)  THRU-ART ЄІС Угорщина-Словакія-

Румунія-Україна 2014-

2020 

Управління 

міжнародного 

співробітництва та 

інновацій 

Ужгородської 

міської ради 

Реалізація 

4)  Спільні заходи 

з 

попередження 

природних 

катастроф в 

транскордонно

му басейні р. 

Уж 

ЄІС Угорщина-Словакія-

Румунія-Україна 2014-

2020 

Управління 

міжнародного 

співробітництва та 

інновацій 

Ужгородської 

міської ради 

Реалізація 



 

 

5)  SUMCITYNET

: міста у 

напрямку 

підвищення 

доступності та 

кліматично 

стійкої міської 

мобільності 

СОП «Україна-Польща-

Білорусь» ЄІС 2014-2019 

Управління 

міжнародного 

співробітництва та 

інновацій 

Ужгородської 

міської ради 

Реалізація 

6)  «Забезпечення 

громадської 

безпеки 

шляхом 

співпраці 

правоохоронни

х органів та 

використання 

передових 

систем 

відеоспостереж

ення в 

Ужгороді та 

Сату-Маре 

»(Безпечні 

міста)» 

ЄІС Румунія-Україна 

2014-2020 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради 

Реалізація 

7)  Improving 

Health Care 

Services in 

Social Facilities 

ЄІС Угорщина-Словакія-

Румунія-Україна 2014-

2020 

Управління 

міжнародного 

співробітництва та 

інновацій 

Ужгородської 

міської ради 

Реалізація 

8)  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 

Реалізація 

9)  «Міста в 

розширеному 

європейському 

просторі: 

розвиток 

потенціалу 

державних 

установ 

шляхом 

словацько-

українського 

транскордонно

го 

співробітництв

а та 

підвищення 

доброчесності 

в державних 

справах 

(CEEA)» 

Програма«Гранти 

Європейського 

економічного простору 

2014 - 2021 рр.» у рамках 

Новерзького фінансового 

механізму.  

Управління 

міжнародного 

співробітництва та 

інновацій 

Ужгородської 

міської ради 

Реалізація 



 

 

10)  Розвиток 

транскордонної 

культури:відре

ставровані 

театри міст 

Сату Маре та 

Ужгород» 

ЄІС Румунія-Україна 

2014-2020 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради 

Реалізація 

11)  Стале 

управління  

побутовими 

відходами в 

Ужгороді 

НАКОПА Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради 

На етапі контрактації 

12)  CulTour ЄІС Угорщина-Словакія-

Румунія-Україна 2014-

2020 

Управління 

міжнародного 

співробітництва та 

інновацій 

Ужгородської 

міської ради 

На етапі оцінки програмним 

комітетом 

13)  CrossBordAir ЄІС Угорщина-Словакія-

Румунія-Україна 2014-

2020 

Управління 

міжнародного 

співробітництва та 

інновацій 

Ужгородської 

міської ради 

На етапі оцінки програмним 

комітетом 

 
 

 

Начальник управління міжнародного 

співробітництва та інновацій                                              Вікторія ТАРАХОНИЧ 

 

 

 

 

 

 


