ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за
рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу
Назва проекту
Ініціатор проекту

Замовник проекту
(у разі наявності)

Розробка інтегрованої стратегії просторового розвитку територій
уздовж державного кордону України та Польщі
Львівська обласна державна адміністрація, 79008, Україна,
Львівська область, м. Львів, вул. Винниченка, 18, код ЄДРПОУ
00022562
Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської
обласної державної адміністрації, 79008, Львівська область, м.
Львів, вул. Винниченка 18
Код юридичної особи 38557581

Програма регіонального Програма
регіонального
розвитку
“Загальноукраїнська
розвитку
солідарність”
Напрямок 4.4. Сприяння економічній інтеграції регіонів та у
регіонах
Назва завдання
1. Сприяння удосконаленню регіональної інвестиційноДержавної стратегії
інноваційної
інфраструктури,
зокрема
створенню
регіонального розвитку
регіональної
мережі
наукових,
технологічних
та
на період до 2020 року,
індустріальних парків;
якому відповідає проект 2. Забезпечення формування сприятливого інвестиційного
клімату, позитивного інвестиційного іміджу та просування
на зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіонів
України;
3. Сприяння запровадженню різноманітних інструментів та
механізмів стимулювання місцевого економічного розвитку,
утворенню нових підприємств, що орієнтуються на місцеві
джерела сировини, задовольняють потреби внутрішнього
ринку;
4. Сприяння реалізації проектів, спрямованих на підвищення
рівня соціально-економічного розвитку прикордонних
територій, поліпшення їх екологічного стану, розбудови
прикордонної інфраструктури, розвитку туризму тощо.
Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту

Волинська, Львівська та Закарпатська області

Тривалість проекту

24 місяці

Загальний бюджет
проекту

5580620,9 грн

Очікуваний обсяг
фінансування проекту:

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

з державного бюджету

з інших джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

5580620,9
грн
-

2 578 043,9 грн 3 002 577,0 грн

-

-

-

-

Основною ціллю проекту є розробка єдиної узгодженої
українсько-польської стратегії просторового розвитку регіонів,
які прилягають до українсько-польського кордону.
Конкретна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності
прикордонних регіонів.
Конкретна ціль 2. Сприяння поліпшенню навколишнього
природного середовища.
Конкретна ціль 3. Узгодження просторового розвитку
прикордонних громад, спрямована на гармонізацію розробки
містобудівних проектів для окремих регіонів та населених
пунктів на території українсько-польського прикордонного
регіону.

Цільові групи проекту та Кінцевими бенефіціаріями проекту є територіальні громади
кінцеві бенефіціари
Волинської, Львівської та Закарпатської областей, які
проекту
розташовані на території прикордонних районів. Саме вони
отримують вигоду від реалізації проекту. Також бенефіціаріями
можна вважати громади Волинської, Львівської та Закарпатської
області в цілому і державу Україна. Оскільки проект носить
транскордонний характер, вигоду від його реалізації отримають і
територіальні громади Республіки Польща.
Цільовими групами проекту є органи місцевого самоврядування
та жителі прикордонних територіальних громад. Також
цільовими групами виступають представники бізнесу,
потенційні інвестори, безробітні, особи, які здійснюють трудову
діяльність за кордоном, громадяни, які постійно виїжджають у
Польщу за родинними зв’язками, громадяни, які тимчасово
виїжджають за кордон, туристи, рекреанти з України та
зарубіжжя.
Очікувані результати
проекту

Результат 1. Узгоджені пропозиції щодо створення нових
індустріальних парків, технопарків, логістичних центрів, інших
територіальних форм економічного розвитку.
Результат 2. Обґрунтовані пропозиції щодо місць створення
нових пунктів пропуску через державний кордон.
Результат 3. Конкретні програми охорони навколишнього
природнього середовища.
Результат 4. Пропозиції щодо внесення змін та актуалізації
містобудівної документації на регіональному та місцевому
рівнях (схеми планування територій районів, генеральні плани
населених пунктів).

Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Реалізація проекту виявиться поштовхом для галузевого
розвитку, формування та впровадження механізмів соціальноекономічної самодостатності місцевих територіальних громад
Волинської, Львівської та Закарпатської областей.

Інші економічні вигоди Проект забезпечить економічні вигоди, в тому числі сприятиме
(наскільки дотичне)
збільшенню ефективності виробництва (промисловість, сільське
господарство, транспорт, будівельний комплекс, третинна
сфера), забезпечить збільшення надання послуг, у тому числі у
сфері туризму, готельного сервісу, рекреації та відпочинку
тощо.
Проект сприятиме впровадженню інноваційних технологій,
методик та практик, переходу на новий технологічний уклад
шляхом обґрунтування розміщення у прикордонному регіоні
індустріальних парків, технопарків, логістичних центрів,
залучення до економічного розвитку вітчизняного та іноземного
капіталу, зокрема з Республіки Польща.
Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

Реалізація проекту сприятиме створенню постійних робочих
місць, зокрема у сферах з високою доданою вартістю та високою
продуктивністю праці (вказати кількість);
Проект сприятиме покращенню якості та доступності послуг для
1 млн. осіб, що проживають у межах прикордонного регіону,
наближенню до європейських стандартів;
В кінцевому результаті проект сприятиме підтримці
вітчизняного виробника товарів та послуг, збільшенню експорту
товарів та послуг.

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)

Екологічна сталість забезпечиться шляхом прийняття програм
охорони навколишнього природного середовища, збільшення
площі об'єктів природно-заповідного фонду, впровадження
нормативів Європейського союзу щодо моніторингу стану
навколишнього середовища, запобігання транскордонному
переносу (атмосферне повітря, водний басейн).

Основна діяльність за
проектом

Обґрунтування розміщення на території прикордонного регіону
нових індустріальних парків, технопарків, логістичних центрів,
інших територіальних форм економічного розвитку.
Обгрунтування пропозицій щодо місць створення нових пунктів
пропуску через державний кордон.
Обґрунтування розвитку туризму та рекреації у прикордонному
регіоні та визначення ключових заходів з охорони
навколишнього природного середовища.
Підготовка пропозицій, щодо внесення змін до затверджених
схем планування території областей, прикордонних районів та
генеральних планів населених пунктів.

Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності, соціальноекономічної
спрямованості та
реалістичності
виконання проекту

На сьогодні відсутня цілеспрямована державна політика щодо
просторового планування прикордонних районів в ув'язці з
просторовим плануванням польського прикордонного регіону.
Входження Польщі до Європейського Союзу та імплементації її
господарського комплексу і системи розселення до структури
ЄС створює додаткові загрози для подальшого розвитку
прикордонних районів України: збільшується неконтрольована
трудова міграція, ускладнюються проблеми регулювання
транспортних потоків, виникають проблеми пов'язані з
транскордонним впливом негативних екологічних чинників.
Вирішення проблеми полягає насамперед в координації дій між
Україною та Польщею на державному та регіональному рівнях
шляхом розроблення та схвалення інтегрованої стратегії
просторового розвитку територій уздовж державного кордону
України та Польщі. Проект здійснюватиме вплив на державну
регіональну та місцеву політику, сприятиме зміцненню
економічних, культурних, наукових та інших зв'язків з
територіальними громадами прикордонного регіону Республіки
Польща, проведення реформ у сфері адміністративнотериторіального устрою.

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

З інституційної точки зору проект забезпечує стійкість
результатів. Залишаться структури, що дозволятимуть
проведення заходів після закінчення реалізації проекту.
Результати проекту стануть «власністю на місцях».
Реалізація проекту позитивно вплине на розвиток місцевих
інститутів,
зокрема
комунальної
інфраструктури,
що
розвиватиме та активізуватиме мережі громадських організацій.
Проект матиме мультиплікаційний ефект, який включає
можливості для відтворення діяльності та розширення
результатів проекту, поширення інформації.

Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)

-

Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг іноземного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)

-

Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)

Не потребує

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту

Не потребує

Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту

Т.в.о. директора департаменту архітектури та розвитку
містобудування Львівської обласної державної адміністрації
Ткачук Оксана Василівна
Тел. +380687727449 mistobud_lviv@ukr.net

Перший заступник голови
Львівської обласної державної
адміністрації

___________
(підпис)

Р.Т. Замлинський

