Панельна дискусія “Розвиток транскордонного співробітництва:
глобальні виклики та завдання”

Політика транскордонного співробітництва у
Львівській області в умовах децентралізації

Вихідні умови
До сьогодні державна політика регіонального розвитку в
Україні не розглядала транскордонну співпрацю як свою
складову та ігнорувала її роль як одного з ефективних
інструментів регіонального розвитку
В кінцевому результаті це призводить до того, що ресурси, які
адресуються на регіональний розвиток та ресурси МТД, а для
Львівської області – в більшій мірі ТКС, йдуть «паралельними
курсами», дуже слабо взаємодіючи між собою

Вихідні умови
Дослідження «Аналіз політики ТКС у Львівській області» (2014)
Модель політики ТКС - транскордонна співпраця у «власному праві»
 Стратегія розвитку Львівщини на період до 2020 року - стратегічна
ціль «Відкриті кордони»
 Відповідальний - департамент міжнародної технічної допомоги та
міжнародного співробітництва Львівської ОДА
У 2015 році в Україні стартувало понад 60 реформ
 Один із пріоритетів – «Децентралізація та регіональний розвиток»
 Зміна ролі та позиції регіонів, міст і нових гравців – об’єднаних
територіальних громад

http://reforms.in.ua/

Мета та питання аналізу
Аналіз впливу політики регіонального розвитку на політику ТКС у
Львівській області в умовах децентралізації
Основні питання аналізу:
1. Зміна підходів формування та реалізації державної політики
регіонального розвитку (ДРП) в Україні
2. Вплив ДРП на регіональну політику розвитку та політику ТКС
3. Вплив Стратегії розвитку Львівщини до 2020 року та регіональних
програм розвитку на політику ТКС у Львівській області
4. Вплив міжнародних програм транскордонного співробітництва на
політику ТКС у Львівській області
5. Необхідність змін в системі управління політикою регіонального
розвитку та транскордонного співробітництва

Формування та реалізація державної політики регіонального розвитку
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Стратегія Львівщини та регіональні програми
розвитку

Стратегічна ціль «Відкриті кордони»
Операційні цілі: міжнародне співробітництво, транскордонна співпраця,
прикордонна інфраструктура
План реалізації Стратегії Львівщини 2016–2018 (каталог проектів)
Виклики: відсутність стратегічних проектів, орієнтованих на використання
потенціалу ТКС
2016 рік: 42 регіональні програми (бюджет 768 млн.грн.)

Виклики: неузгодженість, як між собою, так і стратегією розвитку
Львівщини, міжнародними програмами
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Міжнародні програми
транскордонного співробітництва

Львівська область (за даними 2014 року) посідає 2-е місце в Україні по кількості
підтриманих проектів - 54 та сумі отриманих коштів – 62 млн.дол. США (із загальної
суми по Україні 799 млн.дол.США).
При цьому в рамках Програми Польща–Білорусь–Україна 2007-2013 реалізовано 74
польсько-українських проекти, в тому числі 50 проектів на території Львівської
області. Загальна вартість цих проектів становить більше 70 млн.евро, в тому числі
для Львівщини - орієнтовно 35 млн.евро

«Польща–Білорусь–Україна 2014-2020». Бюджет - 175 799 304 євро

Відповідність пріоритетів Програми:
 Стратегії Європи 2020 - повна
 ДСРР 2020 - повна
 Стратегії розвитку Львівщини 2020 - задовільна
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Зміни в системі управління політикою
регіонального розвитку та транскордонного
співробітництва

Мінрегіон
 реформи в питаннях децентралізації
 формування та реалізація державної регіональної політики
Мінекономіки
 формування нормативно-правової бази
 ведення переліку проектів МТД
 співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями
 координація інструментів та програм допомоги Європейського Союзу

Виклики: два центри впливу
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Зміни в системі управління політикою регіонального
розвитку та транскордонного співробітництва

Департамент економіки ЛОДА, відповідальний за:
 виконання державної регіональної політики у Львівській області
Департамент міжнародного співробітництва ЛОДА, відповідальний за:
 формування та реалізацію політики МТД/ТКС у Львівській області
Порядок співфінансування проектів МТД з обласного бюджету
 механізм координації політики МТД/ТКС
Офіс реформ у Львівській області - Агенція регіонального розвитку:
 центр з питань децентралізації

 управління і координація проектів регіонального розвитку
 організаційна основа для формування регіональних офісів реформ, центрами з питань децентралізації
та розвитку

Виклик: три центри впливу

Оптимістична модель управління політикою
регіонального розвитку та транскордонного
співробітництва

Постанова Кабінету
Міністрів України № 258
«Про затвердження
Типового положення
про агенцію регіонального
розвитку»

Джерело фінансування:
грант ЄС

Вінниччина стала першою в Україні, де запроваджено діяльність
Агенції регіонального розвитку
6 квітня на зборах голів районних рад Вінницької області та членів правління
Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування
проголосовано за входження Асоціації до засновників Агенції регіонального
розвитку разом з Вінницької обласної Радою
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