
 

Додаток № 19 

до рішення Вигодської селищної ради  

від   .03.2023  №       -27/2023 

 

Звіт про виконання  

Програми розвитку міжнародного співробітництва Вигодської 

територіальної громади та залучення міжнародної технічної допомоги на 

2021-2025 роки (далі -Програма) за 2022 рік 

 

І. Загальні відомості про Програму  

Програма розвитку міжнародного співробітництва Вигодської 

територіальної громади та залучення міжнародної технічної допомоги  на 2021-

2025 роки затверджена рішенням Вигодської селищної ради від 14.07.2021 № 

650-7/2021. Кінцевий термін виконання програми – 31 грудня 2025 року. 

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення реалізації у Вигодській територіальній 

громаді державної політики у сфері міжнародного співробітництва та взаємодії 

з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями в рамках 

міжнародної технічної допомоги, підвищення конкурентоспроможності громади 

шляхом активізації та розвитку транскордонного співробітництва, сприяння 

встановленню і поглибленню економічних, соціальних, наукових, 

технологічних, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин, 

формування позитивного інвестиційного іміджу громади. 

 

ІІІ. Основні завдання Програми 

Програма передбачає такі завдання: 

– співфінансування проєктів, що реалізуються на території громади із 

залученням міжнародної технічної допомоги; 

– проведення зустрічей, семінарів, конференцій, круглих столів з питань 

міжнародного співробітництва; 

– проведення протокольних заходів: зустрічей керівництва громади з 

представниками  офіційних делегацій  іноземних держав; організація офіційних 

прийомів для делегацій дипломатичних представництв і регіонів-партнерів 

іноземних держав у рамках діючих двосторонніх та багатосторонніх документів 

згідно з програмами візитів; 

– забезпечення ефективної промоції громади, покращення  позитивного іміджу 

громади як прогресивної та інноваційної, представлення її як надійного та 

ефективного партнера; 

– сприяння створенню і функціонуванню індустріальних парків, розвиток їхньої 

інфраструктури; 

– підготовка інвестиційних пропозицій і поширення інформації про них серед 

потенційних інвесторів; 

– сприяння інвесторам шляхом надання комплексного супроводу; 



 

–підвищення рівня поінформованості громадян про стан та перспективи 

реалізації євроінтеграційного курсу України. 

ІV. Реалізовані заходи Програми у 2022 році 

З початком війни Вигодська селищна рада  стикнулася з низкою викликів, 

пов’язаних зі складністю виконання своїх повноважень та з необхідністю 

вирішувати додаткові завдання, спричинені війною, а саме: допомога Збройним 

силам України та територіальній обороні, прийом у громаді внутрішньо 

переміщених осіб, їх розселення та реєстрація, організація постачання 

гуманітарної допомоги, зокрема за сприяння міжнародних партнерів та 

благодійних організацій, матеріальна підтримка військовозобов’язаних та 

добровольців, вирішення конфліктних ситуацій, що виникали у громаді з 

приїздом внутрішньо переміщених осіб, підготовка інформації про можливості 

для релокованого бізнесу в громаді, допомога/організаційний супровід релокації 

підприємтства, тощо. Важливою проблемою для громади стала втрата та 

виснаження людських ресурсів (цілодобова робота, виїзд працівників за кордон, 

мобілізація). 

Першочерговою необхідністю стала активна взаємодія з усіма рівнями 

управління - з районною, обласною військовою адміністрацією у вирішенні 

нагальних проблем, з громадськими організаціями, міжнародними донорами, 

волонтерами. Вигодська селищна рада безпосередньо контактувала з іноземними 

партнерами в Польщі, Франції, Німеччині, міжнародними благодійними 

організаціями з приводу надання гуманітарної допомоги та забезпечення 

внутрішньо переміщених осіб, потреб армії та для безперебійної роботи закладів 

у громаді (генератори). Зокрема, було налагоджено роботу з наступними 

благодійними організаціями: ГО «Єврокарпатська ініціатива», БО «Українська 

освітня платформа», БО «Благодійний фонд «ПІДГІР’Я», Організація товариства 

Червоного Хреста, БФ «СОС Дитячі містечка України», МБО «Благодійний фонд 

Долини», МБО «Лицарі Колумба», Міжнародна організація Міграції МОМ, БФ 

«Карітас Україна». 

В рамках Грантової програми ООН для релокованих та місцевих бізнесів, 

яка передбачає виділення коштів на ремонт комунального майна (приміщень), 

які можуть бути передані у користування під потреби релокованого чи місцевого 

бізнесу експертами ПРООН було обстежено приміщення з метою планування 

проведення ремонтних робіту (адмінбудівля с. Вишків та будинок побуту у с. 

Лолин).  

У 2022 році Гміною Прушкув  Опольського повіту Опольського воєводства 

республіки Польща було передано гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, 

миючих засобів, дитячого харчування, ліків та інших матеріалів, що були роздані 

внутрішньо переміщеним особам та передані на фронт воїнам. 

Налагоджено співпрацю з польським комунальним підприємством  

«MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA w m. st. WARSZAWIE sp. 

z o.o.» в м. Варшава. Завдяки співпраці для потреб Вигодської територіальної 

громади було передано сміттєвоз. Також, для залучення комунальної  техніки 



 

для громади було розіслано листи-прохання керівництву, комунальним закладам 

та фірмам Польщі (приблизно 40 фірм, місцевого уряду міст та ін.). 

  Вигодську селищну раду зареєстровано на міжнародній платформі СITIES 

FOR CITIES - платформа для об’єднання українських та інших європейських 

міст, де можна об’єднати запити та потреби українських міст із можливостями, 

знанням і досвідом та пропозиціями інших міст Європи, а також на платформі  

United for Ukraine - допомога українським громадам знайти партнерів за 

кордоном і налагодити з ними довготривалі, дружні стосунки. 

08.12.2022 року було підписано меморандум про взаєморозуміння між  

Вигодською селищною радою та Благодійною організацією «Благодійний фонд 

Мув Юкрейн» щодо співробітництва для здійснення заходів, направлених на 

покращення умов проживання та адаптації внутрішньо переміщених осіб. 

 

Проєктна діяльність 

1. Проєкт «Простори підтримки» завдяки фінансовій допомозі від 

гуманітарної організації CORE (Community Organized Relief Effort). Івано-

Франківська обласна організація “Молода Просвіта” передала набори 

побутової техніки для прихистків, де проживають внутрішньо переміщені 

особи (ВПО) (холодильник, пральна машина з вбудованою сушкою, 

мікрохвильова піч, мультиварка, електрочайник, фен, праска).  

2. Проєкт «Посилення спроможності органів місцевого самоврядування 

Прикарпаття у покращенні побутових умов у прихистках для ВПО їх, 

доступності до медичних сервісів» (отримано комплект обладнання для 

прихистку – електричний бойлер, обігрівач, душова кабіна, сантехнічний 

комплект). Проєкт впроваджувався за підтримки Агенції розвитку ОТГ 

Прикарпаття, Міжнародного фонду «Відродження» та CARE Deutschland 

в рамках Грантової гуманітарної програми «Гуманітарна солідарність». 

3. Проєкт  «Облаштуванння «Соціальної Пральні», «Соціальної шафарні» та  

"Простору дружнього до дітей "(для ефективного проведення навчань та 

занять для дітей ВПО і дорослих). Проєкт організований Caritas Ukraine 

спільно з Карітас Івано-Франківськ. Вартість проєкту  419051,00 грн.  

4. Проєкт «Пожежне спорядження  для місцевих пожежних формувань», 

який  імплементувався у співпраці з BGK (Банком крайового господарства) 

та фінансувався ЄС з метою підтримки сфери пожежного захисту у 

громадах. В рамках цього проєкту нашій громаді було передано бензопилу 

для потреб місцевого пожежного формування.   

 

V. Фінансування Програми 

У 2022 році на реалізацію заходів Програми кошти з місцевого бюджету не 

залучались.  

Завідувач 

сектору економічного розвитку, 

інвестицій та проєктної діяльності  

апарату Вигодської селищної ради                                          Діана ТИТАРЕНКО 


