РЕКОМЕНДАЦІЇ
з удосконалення практики надання та використання допомоги Україні
з боку Європейського Союзу в рамках Програми територіального
співробітництва Східного партнерства

Рекомендації підготовлені за результатами дослідження, проведеного в рамках проекту «Посилення впливу
громадськості на розвиток територіального співробітництва України, Білорусі та Молдови».
Проект реалізовано ГО «Центр транскордонного співробітництва» у партнерстві з Асоціацією регіональних
аналітичних центрів під егідою Української національної платформи Форуму громадянського суспільства
Східного партнерства за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в
рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія».
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Загальна інформація про проект
Проект «Посилення впливу громадськості на розвиток
територіального співробітництва України, Білорусі та
Молдови» реалізовано протягом 2018 року Громадською
організацією «Центр транскордонного співробітництва» (м.
Чернігів) у партнерстві з Асоціацією регіональних
аналітичних центрів під егідою Української національної
платформи Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства за фінансової підтримки Європейського Союзу
та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового
компоненту проекту «Громадська синергія».
Метою проекту є вдосконалення практики надання та
використання допомоги Україні з боку ЄС через програми
територіального співробітництва «Молдова-Україна» та
«Білорусь-Україна», адвокація шляхів подолання бар’єрів,
що виникли під час їх реалізації та подальшого розвитку
транскордонної співпраці.
Цільовою аудиторією проекту є представники державних
органів та неурядових організацій регіонів України, на які
поширюється діяльність Програм, представники парламенту
та центральних органів виконавчої влади України (Урядовий
офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції,
Мінрегіон, МЕРТ, інші міністерства за секторальними
пріоритетами Програм), європейських інституцій (ЄК,
ЄСЗС, Комітет регіонів), структури СхП (ФГС, CORLEAP),
адміністратор та команда проекту Підтримки програм
територіального співробітництва.
Цільовими регіонами проекту є області, на які
поширюється географія дії програм «Молдова-Україна»
(Чернівецька, Вінницька, Одеська) та «Білорусь-Україна»
(Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська,
Чернігівська).

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю
ГО «Центр транскордонного співробітництва» і необов’язково відображає
точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження»
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Інформація про Програму територіальному співробітництва
Східного партнерства
Загальний опис Програми
Програма територіального співробітництва країн Східного партнерства
(EaPTC) – це пілотна ініціатива, започаткована Європейською комісією у 2012 році.
Програми територіального співробітництва відкривають для країн Східного
партнерства (СхП) можливість визначити і спільно вирішувати загальні завдання
прикордонних територій, забезпечуючи тим самим сталий економічний і
соціальний розвиток на місцевому рівні.
Основна мета Програми EaPTC – розвиток сталого співробітництва
прикордонних регіонів для сприяння їх соціально-економічному розвитку.
Конкретним завданням Програми визначено зміцнення транскордонних контактів
між місцевими органами влади, громадами та організаціями громадянського
суспільства для забезпечення розробки спільних рішень загальних проблем
соціально-економічного розвитку.
Основними зацікавленими сторонами Програми виступають державні органи
та недержавні організації, що володіють можливостями розробки і впровадження
проектів територіального співробітництва. Державні органи: місцеві і регіональні
органи влади; установи, що надають послуги громадського характеру – такі, як
лікарні, навчальні заклади та науково-дослідні установи, організації комунальних
та соціальних послуг, заклади культури. До недержавних бенефіціарів відносяться
найрізноманітніші організації громадянського суспільства (незалежні політичні та
дослідницькі фонди, громадські ініціативи та спілки, профспілки, молодіжні
організації, асоціації малих і середніх підприємств тощо).
Протягом листопада 2012 р. - грудня 2016 р. діяла Програма сприяння
територіальній співпраці країн СхП, основною метою якої було надання сприяння
сталому транскордонному співробітництву країн СхП з метою створення
сприятливих умов для пошуку спільних рішень загальних проблем прикордонних
територій. Цього планувалося досягти через формування сприятливих умов для
налагодження територіальної співпраці регіонів, розташованих уздовж кордонів
між Вірменією і Грузією, Азербайджаном і Грузією, Білоруссю і Україною,
Молдовою і Україною, з урахуванням особливості кожного прикордонного регіону,
а також шляхом зміцнення потенціалу місцевих і регіональних державних і
недержавних суб’єктів регіонів для розробки і виконання транскордонних проектів.
Територіальне співробітництво охоплює чотири регіональні програми між
прикордонними регіонами: Азербайджану та Грузії, Вірменії та Грузії, Білорусі та
України, Молдови та України.
Загальний бюджет Програми EaPTC складав 17,5 млн. євро, в тому числі на:
Програму підтримки – 5,0 млн.євро, Керуючий орган (GIZ) – 3,2 млн.євро,
Програму «Білорусь-Україна» – 3,3 млн.євро, Програму «Молдова-Україна» –
3,3 млн.євро, Програму «Вірменія-Грузія» – 1,35 млн.євро, Програму
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«Азербайджан-Грузія» – 1,35 млн.євро.1 Загальний внесок ЄС у EaPTC складає
12,5 млн.євро.
Структура управління програмами територіального співробітництва
включає:
- спільні керуючі комітети кожної програми територіального
співробітництва;
- Адміністратор Програми територіального співробітництва.
Спільний керуючий комітет створювався двома країнами-партнерами кожної
Програми територіального співробітництва. У роботі комітету брали участь
представники центрального уряду, місцевих органів влади та організацій
громадянського суспільства. Спільний керуючий комітет виконував наступні
функції:
 визначення пріоритетів кожної Програми у співпраці з Програмою
сприяння EaPTC та затвердження спільної операційної програми;
 визначення оптимального розподілу ресурсів Програми відповідно до її
пріоритетів;
 визначення критеріїв відбору проектів, включаючи розробку аплікаційних
форм для заявників;
 за погодженням з Адміністратором Програми відбір проектів, які будуть
фінансуватися в рамках Програми територіального співробітництва;
 моніторинг результатів діяльності в процесі реалізації цілей програм
шляхом вивчення повідомлень, представлених Адміністратором Програми.
У грудні 2013 року Європейська Комісія визначила Адміністратора
Програми EaPTC і підписала договір про делегування повноважень з Німецьким
товариством міжнародного співробітництва (GIZ). GIZ відповідає за операційне та
фінансове управління програмами територіального співробітництва:
 підготовка та оголошення конкурсів проектних пропозицій;
 збір і оформлення проектних заявок;
 організація процесу відбору проектів;
 підписання контрактів на надання грантів та здійснення платежів;
 контроль операційних та фінансових питань у процесі реалізації проектів;
 подання Європейській комісії звітів про фінансову та організаційну
реалізацію проектів.
В рамках кожної з чотирьох програм територіального співробітництва
проведено один конкурс заявок.
Програма «Молдова-Україна»
Спільна операційна програма «Молдова-Україна» була затверджена на
спільному установчому засіданні Спільного керуючого комітету 6 жовтня 2014 р. у
м. Києві.
Зона дії Програми територіального співробітництва «Молдова-Україна»: вся
територія Молдови та Чернівецька, Вінницька і Одеська області України.
Операційні завдання програми:
1

http://eaptc.eu/struct_file.php?id=333
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І. Поліпшення умов життя місцевих громад у прикордонних регіонах шляхом
проведення спільних проектів на підтримку соціально-економічного розвитку:
 сприяння більш тісним бізнес-зв’язкам через кордон;
 диверсифікація джерел доходу і розвиток альтернативної зайнятості у
сільській місцевості.
II. Рішення загальних проблем екології, зайнятості, охорони здоров’я та
інших областей, що представляють загальний інтерес і транскордонне значення:
 вирішення транскордонних екологічних проблем, підвищення готовності
до надзвичайних ситуацій.
III. Культура, освіта та спорт:
 сприяння багатокультурному розмаїттю та соціальній інтеграції етнічних
меншин по обидва боки кордону;
 сприяння зміцненню міжособистісних зв’язків у соціальній сфері, у сфері
культури, освіти та спорту, приділення особливої уваги питанням молоді.
Склад спільного управляючого комітету:
Республіка Молдова
1. Державна канцелярія
2. Міністерство закордонних справ та європейської
інтеграції
3. Міністерство фінансів
4. Міністерство регіонального розвитку та
будівництва
5. Асоціація голів районів Республіки Молдова
6. Молдовська національна платформа Форуму
громадянського суспільства СхП

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Україна
Міністерство економічного розвитку та торгівлі
Міністерство закордонних справ
Чернівецька облдержадміністрація
Вінницька облдержадміністрація
Одеська облдержадміністрація
Українська національна платформа Форуму
громадянського суспільства СхП

Умови фінансування. Сума грантів визначена мінімум 60 000 євро і
максимум 250 000 євро. Гранти на відібрані для фінансування проекти складають
максимум 90% від загальних допустимих витрат проекту і повинні
співфінансуватися з інших джерел, крім бюджету Європейського Союзу і
Європейського фонду розвитку.
Розподіл фінансування за операційними завданнями:
Операційне завдання I. Поліпшення умов життя
40%;
Операційне завдання II. Рішення спільних проблем 40%;
Операційне завдання ІІІ. Культура, освіта і спорт
20%.
Конкурс проектів в рамках Програми оголошено 15 квітня 2015 року.
Подача проектних заявок завершена 14 липня 2015 року. Загалом було отримано
136 заявок від молдавських і українських партнерів. Підписання контрактів
відбулось 01 лютого 2017 року. Наразі реалізується 15 проектів-переможців.
Програма «Білорусь-Україна»
Остаточний проект Спільної операційної програми «Білорусь-Україна» від
27 листопада 2014 р. було затверджено шляхом обміну листами за рішенням 1-го
засідання Спільного керуючого комітету.
Зона дії Програми територіального співробітництва «Білорусь-Україна»:
 Білорусь: Брестська та Гомельська області;
 Україна: Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області.
Операційні завдання програми:
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І. Поліпшення умов життя місцевих громад у прикордонних регіонах
шляхом проведення спільних проектів на підтримку соціально-економічного
розвитку:
 підтримка малих і середніх підприємств шляхом зміцнення
інфраструктури, пов'язаної з обміном бізнес-інформацією, приділяючи особливу
увагу транскордонній торгівлі;
 підвищення туристичної та інвестиційної привабливості регіонів;
 людський капітал і зайнятість, профорієнтація молоді, соціальна
інтеграція інвалідів.
II. Рішення загальних проблем екології, зайнятості, охорони здоров'я та
інших областей, що представляють загальний інтерес і транскордонне значення:
 спільний моніторинг та інформаційний обмін з питань екологічної
ситуації, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та утилізації відходів;
 охорона здоров'я – профілактика захворювань та рання діагностика.
III. Культура, освіта та спорт:
 збереження історико-культурної спадщини, сприяння співпраці в галузі
культури та спорту.
Склад спільного управляючого комітету:
Республіка Білорусь
1. Міністерство закордонних справ
2. 3. Координаційне бюро Програми ТАСІС ЄС у
Республіці Білорусь (2 представники)
4. Брестський облвиконком
5. Гомельський облвиконком
6. Гомельське регіональне агентство економічного
розвитку
7. Представник організації громадянського
суспільства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Україна
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
Міністерство закордонних справ
Волинська облдержадміністрація
Рівненська облдержадміністрація
Житомирська облдержадміністрація
Київська облдержадміністрація
Чернігівська облдержадміністрація
Українська національна платформа Форуму
громадянського суспільства СхП

Умови фінансування. Сума грантів визначена мінімум 60 000 євро і
максимум 250 000 євро. Гранти на відібрані для фінансування проекти складають
максимум 90% від загальних допустимих витрат проекту і повинні
співфінансуватися з інших джерел, крім бюджету Європейського Союзу і
Європейського фонду розвитку.
Розподіл фінансування за операційними завданнями:
Операційне завдання I. Поліпшення умов життя
40%;
Операційне завдання II. Рішення спільних проблем 40%;
Операційне завдання ІІІ. Культура, освіта і спорт
20%.
Конкурс проектів в рамках програми оголошено 19 квітня 2016 року.
Подача проектних заявок завершена 19 травня 2016 року. Загалом було отримано
148 заявок2. Підписання контрактів відбулось 29 листопада 2017 року. Наразі
реалізується 18 проектів-переможців.

2

http://eaptc.eu/struct_file.php?id=400
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Загальна інформація про дослідження
Опис проблеми
У Спільному комюніке «Нова відповідь на зміни у країнах-сусідах» від
25 травня 2011 р. підкреслено значення транскордонного співробітництва країн
СхП як одного з інструментів подолання економічної нерівності регіонів та
підвищення якості життя на засадах сталого розвитку. У 2012 році Європейська
комісія започаткувала Програму територіального співробітництва СхП (далі –
Програма), покликану розвивати стале співробітництво прикордонних регіонів для
їх соціально-економічного розвитку. Україна бере участь у двох програмах –
«Молдова-Україна» та «Білорусь-Україна» (далі – Програми), які є пілотними і в
рамках кожної з них передбачено один конкурс заявок. Попри проведені конкурси
у 2015 та 2016 роках, реалізація проектів розпочалася лише наприкінці 2017 року,
що ставить під загрозу вирішення багатьох актуальних проблем прикордонних
регіонів, а також перспективи подальшої підтримки зазначених програм з боку ЄС
у наступному бюджетному циклі.
Предмет дослідження
Проблемні моменти та неузгодженості організаційного, тематичного,
фінансового та інших аспектів а) підготовки і реалізації Програм; б) розробки,
відбору та перебігу реалізації проектів-переможців конкурсів, підтриманих в
рамках Програм.
Мета дослідження
Розробка рекомендацій щодо удосконалення практики надання та
використання допомоги Україні з боку ЄС через програми територіального
співробітництва «Молдова-Україна» та «Білорусь-Україна» на основі аналізу
підготовки та реалізації вказаних Програм в цільових регіонах України.
Завдання дослідження
1. Аналіз
процесу
підготовки
операційних
програм
сприяння
територіальному співробітництва СхП «Молдова-Україна» та «Білорусь-Україна».
2. Аналіз проведення конкурсу проектів та укладання контрактів.
3. Аналіз старту та перебігу реалізації проектів-переможців.
4. Підготовка та обговорення експертних висновків за результатами
дослідження в регіонах.
5. Підготовка загальних рекомендацій з удосконалення практики надання та
використання допомоги Україні з боку ЄС в рамках Програм.
Структурна схема показників предмета дослідження
Показниками в дослідженні виступатимуть оціночні судження експертів
щодо:
– ефективності організаційних процедур з підготовки операційних програм;
– дієвості заходів з пошуку білоруських та молдавських партнерів, що
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проводилися за сприяння Програм;
– загальної діяльності адміністратора (GIZ);
– роботи керівних органів Програм;
– інформаційного супроводу підготовки Програм та конкурсу проектів;
– тематичних напрямків конкурсів проектів;
– вимог до пакету конкурсних документів;
– процедури відбору та затвердження проектів;
– старту та перебігу реалізації проектів-переможців;
– супроводу проектів з боку Програм;
– звітності за проектами.
Інструментарій дослідження
Дослідження виконувалося шляхом проведення експертних інтерв’ю в
обраних регіонах з подальшим обговоренням результатів під час експертних
дискусій в усіх цільових областях. Інтерв’ю проводилося в межах області у формі
анкетування.
В якості експертів обиралися представники з трьох організацій:
– організацій-переможців конкурсу проектів;
– організацій, що брали участь в інформаційних зустрічах та/або конкурсі
проектів як головний аплікант та/або партнер;
– обласних державних адміністрацій, представники яких залучалися до
роботи над операційною програмою або володіють інформацію за тематикою
дослідження.
Середня кількість респондентів на область – 3-5 чоловік, загальна кількість
опитаних експертів – 35 осіб.

Результати дослідження
Територіальні особливості реалізації Програми
Для аналізу процесів розробки та реалізації Програми важливим є врахування
специфіки українських регіонів, які включалися до території дії Програми.
Україна бере участь у двох Програмах – «Молдова-Україна» та «БілорусьУкраїна». В обидві Програми включено області, які мають значні відмінності
щодо досвіду участі в програмах транскордонного співробітництва ЄС. Так,
Волинська, та Рівненська області залучалися до Програми транскордонного
співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» з 2007 року. Чернівецька область має
досвід участі як основна територія у програмах TACIS CBC «Румунія-Україна»
(2001-2006 рр.), ENPI СОП «Румунія-Україна-Республіка Молдова» (20072013 рр.), зараз на території області реалізовується програма «Румунія-Україна»
(2014-2020 рр.). Одеська область також має досвід участі у програмах
транскордонного співробітництва (ТКС), зокрема, Програмах «Румунія-УкраїнаРеспубліка Молдова» (2007-2013 рр.) та «Румунія-Україна» (2014-2020 рр.).
Натомість, на територіях Чернігівської, Київської, Житомирської та Вінницької
областей програми ТКС ЄС досі не реалізовувались.
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Як наслідок, в Програмі «Україна-Білорусь» з 18 проектів-переможців
11 подані українськими заявниками, з них: 5 – з Волинської області, по 2 – з
Рівненської та Київської областей та по 1 – з Житомирської та Чернігівської.
Аналогічний розподіл спостерігається і в Республіці Білорусь: від Брестської
області, яка з 2007 року входить до території Програми «Польща-БілорусьУкраїна», підтримку отримали 5 проектів, а від Гомельської, яка досі не мала
досвіду участі у програмах ТКС, – 2 проекти.
В Програмі «Україна-Молдова» з 15 проектів-переможців, що наразі
реалізуються, тільки 4 подані українськими заявниками, з них: 2 – з Чернівецької
області та по 1 – з Вінницької та Одеської.
Доцільність продовження Програми
Практично 100% від загальної кількості опитаних експертів висловили
думку, що Програми позитивно впливають на розвиток транскордонного
співробітництва областей і повинні бути продовжені. Аналогічна думка
пролунала і під час всіх експертних діалогів.
Найчастіше згадуваними позитивними наслідками започаткування Програм
експерти називали:
а) активізацію роботи громадських організацій;
б) розширення фінансування транскордонних ініціатив;
в) зростання кількості транскордонних заходів.
Оцінюючи
вплив
Програм
на
розвиток
транскордонного співробітництва областей тільки 8
експертів з 35 вказали, що Програми мають суттєвий вплив
на цю сферу. Більшість (26 осіб) зазначили, що Програми
лише певними чином активізують ТКС регіонів. Слід
відзначити, що
всі респонденти відзначили
відсутність негативних наслідків Програм для
областей на дату проведення дослідження.
Ні,
Всі опитані висловилися за продовження
Важко
Програми
відповісти
продовження Програм. При цьому недоцільне
0
0
16 експертів вказали, що Програми повинні
продовжуватися в тому вигляді в якому існують, а
Так,
Так,
19 респондентів передумовою продовження бачать їх
Програма
Програма
повинна
повинна
перегляд. Звертає на себе увагу той факт, що респонденти, продовжуват
продовжуват
ися, але
ися в тому
попередньо її
які мешкають в регіонах реалізації Програми «Молдовавигляді в
слід
якому існує
переглянути
19
Україна» більше налаштовані на її перегляд: на одного
16
експерта, що виступає за продовження програми без змін
припадає 3 експерти, що погоджуються на продовження
програми тільки після її перегляду. Інша ситуація із оцінкою
Програми «Білорусь-Україна»: тут кількість тих, хто виступає за продовження
Програми без змін у півтора рази більша за кількість тих, хто наполягає на її
перегляді.
Програма
жодним чином не
впливає на
розвиток
транскордонного
співробітництва
області
1

Важко відповісти
0

Програма суттєво
впливає на
розвиток
транскордонного
співробітництва
області
8

Програма певним
чином активізує
розвиток
транскордонного
співробітництва
області
26
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Експертні оцінки процесу розробки спільних операційних програм
Ключовим позитивним моментом розробки спільних операційних
програм (СОП) учасники дослідження називали відкритість цього процесу.
Відкритість забезпечувалася як через залучення до складу робочих груп з
підготовки СОП представників обласних державних адміністрацій, так і
проведенням публічних заходів на стадії розробки СОП.
26 з 35 респондентів зазначили, що залучення представників ОДА до
розробки СОП було доцільним. Включення до робочих груп з підготовки
операційних програм представників громадського сектору як доцільне оцінили
27 експертів.
Наскільки доцільним, з Вашої точки зору, є
залучення представників громадських
організацій до розробки СОП?

Наскільки доцільним, з Вашої точки зору, є
залучення представників ОДА до розробки
СОП?
Важко
Недоцільно, бо
рішення
приймаються на
рівні
центральних
органів влади
2

Доцільним, це
дозволяло
місцевій владі
впливати на
формування
СОП
8

відповісти/Нема
відповіді
5

Недоцільно,
оскільки
Адміністратор
Програми не
зважає на
позицію
місцевої влади
2

Недоцільно,
оскільки
Адміністратор
Програми не
зважає на
позицію
громадських
організацій
1

Доцільним, але
представникам
місцевої влади
слід більш
наполегливо
просувати
інтереси області
18

Недоцільно, бо
рішення
приймаються
без урахування
думки
громадських
організацій
2

Важко
відповісти
6

Доцільним, але
представників
громадських
організацій не
використали
свій шанс на
формування
СОП
3

Доцільним, це
дозволяло
громадським
активістам
впливати на
процес
формування
СОП
23

Щодо ефективності механізму врахування пропозицій представників
обласних адміністрацій та громадських організацій на етапі розробки СОП в
оцінках експертів відсутня одностайність. Так, 9 респондентів зазначили, що
більшість дієвих пропозицій від ОДА були повністю враховані, ще 5 опитаних
вказали, що враховано були лише окремі пропозиції, а 11 – про те, що їм невідомо
про висування пропозицій представниками місцевої влади. Пропозиції
представників громадського сектору щодо СОП враховувалися, на думку експертів,
дещо краще: 8 респондентів вважають, що більшість дієвих пропозицій від
громадськості були повністю враховані, 9 – що враховані були лише окремі
пропозиції та 9 респондентів непоінформовані про надходження пропозицій від
представників громадського сектору.
16
14

3

Тренінги та інформаційні
Тренінги та інформаційні
семінари дійсно сприяли
семінари давали певне уявлення
напрацюванню якісної СОП та
про розробку СОП та
сформували належне підґрунтя ознайомлювали з очікуваним
для проведення конкурсу
конкурсом проектів
проектів

1

1

Тренінги та інформаційні
семінари давали абрисну,
недостатню для мене
інформацію про СОП,
підготовку і проведення
конкурсу проектів

Тренінги та інформаційні
семінари мали нульову
ефективність, їх не треба було
проводити

Не брав участі в подібних
заходах
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Під час опитування та експертних діалогів в усіх регіонах було високо
оцінено проведення публічних заходів в рамках розробки спільних операційних
програм. Експерти під час спілкування відзначали належний організаційний рівень
проведення всіх таких заходів.
Експерти високо оцінили ефективність тренінгів та інформаційних семінарів,
проведених в рамках розробки СОП. 16 експертів зазначили, що тренінги та
інформаційні семінари дійсно сприяли напрацюванню якісної СОП та сформували
належне підґрунтя для проведення конкурсу проектів. Ще 14 респондентів
вважають, що тренінги та інформаційні семінари давали певне уявлення про
розробку СОП та ознайомлювали з очікуваним конкурсом проектів. На нульовій
ефективності згаданих публічних заходів наполягали 2 опитаних, ще 3 респондента
не брали у них участі і не змогли надати оцінку.
Чи допомогли Вам у пошуку партнерів по проекту заходи з підвищення потенціалу, проведені в рамках
розробки СОП?
15

10

3

3

Так, завдяки таким
Так, ідея була цікавою,
Ні, попри участь у
Ні, ми не брали участі у
заходам та базам даних
але партнерів ми
заходах та використання таких заходах, партнерів
партнерів Програми ми знайшли без допомоги
баз даних партнерів
знайшли самостійно
знайшли принаймні
Програми
Програми ми змушені
одного партнера
були шукати партнерів
самостійно

2

2

Пошук партнерів не
цікавив

Важко відповісти

Також досить результативними експерти назвали проведені заходи із пошуку
партнерів проекту та заходи з підвищення потенціалу, проведені в рамках розробки
СОП. 4 з 35 опитаних вказали, що не мали потреби шукати партнера; 3 не брали
участь у заходах і комунікували із партнерами самостійно; 3 експерта попри участь
у заходах та використання баз даних партнерів Програми були змушені знаходити
партнерів самостійно; 15 респондентів назвали ідею цих публічних заходів
цікавою, але партнерів знайшли без допомоги Програми; завдяки таким заходам та
СОП була
базам даних партнерів Програми знайшли
розроблена у
принаймні одного партнера 10 опитаних.
стислі
Тривалість розробки СОП більшістю
терміни
2
експертів (19 респондентів) оцінюється як
Важко
СОП
відповісти
така, що зайняла більше часу, ніж біло
розроб6
лялася
потрібно. Належною тривалість підготовки
належну
кількість
спільних операційних програм назвали
часу
8
8 експертів, ще 2 вважають, що СОП
Розробка
розроблені у стислі терміни. 6 опитаних не
СОП
зайняла
змогли дати однозначної відповіді на це
більше
часу, ніж
питання. Такий розподіл оцінок є приблизно
на це було
однаковим для обох аналізованих Програм.
потрібно
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Експертні оцінки спільних операційних програм
Операційні завдання та пріоритети Програм на думку 22 з 35 експертів
охоплюють лише певну частину ключових для областей напрямків розвитку
транскордонного співробітництва, ще 2 опитаних вказали на повну відсутність
відповідності. Відчутну кореляцію між пріоритетами Програм та пріоритетами
розвитку ТКС своїх областей відзначили 5 респондентів. 6 експертів не змогли дати
однозначну відповідь, в тому числі через відсутність згадувань про ТКС в
стратегічних документах регіону. Зазначений розподіл оцінок характерний для
обох аналізованих Програм.
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4
2

Операційні завдання та
Операційні завдання та
Операційні завдання та
Відсутня база порівняння:
пріоритети охоплюють весь або пріоритети охоплюють певну
пріоритети практично не
регіональними стратегічними
більшу частину переліку
частину ключових для області корелюються із ключовими для
документами не визначені
ключових для області напрямків
напрямків розвитку
області напрямкам розвитку
ключові напрямки (пріоритети,
розвитку транскордонного
транскордонного
транскордонного
цілі) розвитку транскордонного
співробітництва
співробітництва
співробітництва
співробітництва

2
Важко відповісти

Під час всіх експертних дискусій та у відповідях на відкриті питання анкети
експерти акцентували увагу на наступних проблемних моментах спільних
операційних програм:
1. Розподіл фінансування на адміністрування Програм та конкурси
проектів. Експерти дотримуються думки, що витрати на розробку СОП були
суттєво завищеними, що призвело до скорочення суми, яка спрямовувалася на
фінансування проектів. Дана проблема згадувалася експертами у всіх регіонах під
час дискусій.
2. СОП не врегульовує питання розподілу ризиків між країнамиучасниками. Спільні операційні програми, на думку експертів, не містять
механізмів врахування специфічних ризиків, які виникають у транскордонному
середовищі і зумовлені різним законодавством сусідніх країн. Ця проблема
найчастіше згадувалася експертами, що працюють в областях-учасницях Програми
«Білорусь-Україна», переважно у зв’язку із потребою реєстрації проектів
білоруськими партнерами. Неврахування специфіки національного законодавства
на етапі підготовки конкурсу проектів призводить до виникнення ризиків
недотримання графіків проектів та навіть ризику відмови від їх реалізації.
3. Ідентичність операційних завдань СОП «Білорусь-Україна» та
«Молдова-Україна». На думку експертів, такий підхід до формування операційних
завдань суттєво знижував ефективність Програм через неврахування специфіки не
тільки окремих областей, а й територій розвитку ТКС. Відмінності у визначенні
пріоритетів в СОП «Білорусь-Україна» та «Молдова-Україна» не вирішували цю
проблему.
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Експертні оцінки проведення конкурсу проектів
З 35 експертів тільки 5 не брали участь у конкурсі проектів в рамках Програм,
основними аплікантами виступали 22 респонденти, ще 8 були лише партнерами в
проектних заявках. При цьому на наявність попереднього досвіду підготовки
проектних заявок згідно вимог ЄС вказали 29 експертів.
На думку учасників опитування та експертних дискусій найбільші
ускладнення в учасників конкурсного відбору викликали наступні параметри:
1. Обсяг і форма власного внеску заявників. Згідно умов конкурсу
передбачався грошовий внесок у розмірі 10% від бюджету проекту. Зважаючи на
те, що Програми носили пілотний характер та реалізовувалися в областях, що не
мали достатньої кількості суб’єктів з досвідом реалізації масштабних проектів,
даний критерій вкрай негативно позначився на кількості поданих заявок. Навіть за
умові підготовки проектів з мінімально допустимим бюджетом (60 тис. євро)
заявник мав знайти щонайменше 6 тис. євро власного внеску, що для абсолютної
більшості громадських організацій є надзвичайно складним завданням. Крім того,
ризики, пов’язані із дотриманням графіку реалізації проектів, які мали високу
актуальність для Програм, значно ускладнювали пошук дофінансування у вигляді
коштів інших донорів. Дана проблема згадувалася під час експертних діалогів у всіх
областях реалізації проекту.
2. Проведення конкурсного відбору в один етап з вимогою заповнення
повної аплікаційної форми. На думку учасників дослідження, це суттєво обмежило
кількість поданих заявок, а також викликало відчутне незадоволення у тих
учасників конкурсу, хто витратив багато часу на заповнення повної аплікаційної
форми, а потім отримав негативну відповідь щодо підтримки проекту.
3. Мова проектної заявки та пакет документів на конкурс. Попри
анонсовані під час презентації Програм параметри майбутнього конкурсу проектів,
які мали бути значно простішими та орієнтованими на широке коло заявників,
фактично він проводився згідно з правилами та вимогами до проектних заявок ЄС.
Це суттєво вплинуло на скорочення кількості поданих заявок та призвело до
дискримінації заявників, оскільки конкурсанти з областей, що мали досвід участі у
програмах ТКС, отримали суттєві переваги перед колегами з регіонів, що вперше
брали участь у таких конкурсах. Експерти під час дискусій зазначали, що найбільше
ускладнень у заявників виникало через необхідність:
– готувати проектну заявку англійською мовою;
– формувати великий пакет документів, досвіду складання яких вони не
мали (наприклад, логіко-структурна матриця, бюджет згідно вимог ЄС тощо).
Також відзначалося, що відсутність можливості подавати заявку он-лайн
призводила до значних витрат часу на підготовку паперового пакету документів у
двох примірниках.
Підготовка проектної заявки англійською мовою також підвищувала витрати
часу для білоруських учасників конкурсу через необхідність її перекладу
національною мовою для проходження процедури реєстрації проекту в
Міністерстві економіки Республіки Білорусь.
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4. Нерелевантні пріоритети. Пріоритети конкурсу базувалися на
пріоритетах СОП, які мали порівняно низький рівень кореляції із стратегічними
пріоритетами розвитку українських областей-учасниць Програм. Експерти з
більшості областей відзначали, що пріоритети конкурсу часто не відповідали
тематиці роботи більшості громадських організацій їх регіонів.
Під час опитування та дискусій їх учасники неодноразово наголошували, що
зазначений перелік проблемних параметрів конкурсу суттєво обмежив коло
заявників, особливо це стосувалося областей, що не мали досвіду участі у
програмах ТКС. На думку експертів, високі вимоги щодо підготовки проектної
заявки унеможливили участь у конкурсі подавачів із малих населених пунктів, які
найбільше наближені до кордону та мають актуальні проблеми, вирішення яких
вимагає спільних зусиль.
Експертні оцінки процесу реалізації проектів
Проект
18 з 35 експертів, що брали участь в опитуванні, залучені до розпочався
у терміни,
визначені у
реалізації проектів Програм в якості головного апліканта або
проектній
заявці
партнера. З них 16 вказали, що їх проекти почалися із
2
запізненням. Проблема відтермінування старту
проектів була найбільш актуальною і під час
Не брав
експертних обговорень, її згадували у всіх без
участі у
Проект
конкурсі
розпочався
17
виключення регіонах.
із
запізненням
16
Учасники обох програм зазначали, що значні
часові витрати на етапі відбору проектів та укладання
контрактів із переможцями суттєво підвищили ризики:
– дотримання графіків проектів, коли затримка із початком реалізації та
відсутність можливості пролонгації проекту призводила до необхідності
скорочення тривалості етапів проекту, що не завжди було можливим, наприклад,
через сезонність заходів або необхідність проведення тендерних чи
погоджувальних процедур;
– збереження партнерств, коли через кадрові зміни в партнерських
організаціях вони переглядали рішення про участь у проекті, що особливо
актуально для партнерів з числа місцевих органів влади та бюджетних установ;
– пошуку та використання дофінансування, коли зміни у графіку проекту не
узгоджувалися із графіком використання коштів, отриманих яка дофінансування
від інших донорів.
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Як ви оцінюєте систему звітності за проектом?

16

11

5
3

Вона проста та зрозуміла

Вона зрозуміла, але підготовка Вона складна. Підготовка звітів
звітів потребує певного часу
вимагає багато часу, потрібні
постійні консультації

Важко відповісти

Ще однією проблемою етапу реалізації проектів Програм експерти називали
складну систему звітування та часті зміни у звітності. Під час опитування
тільки 3 респонденти зазначили, що система звітності за проектом проста та
зрозуміла. 5 опитаних назвали систему звітності складною, вона, на їх думку,
забирає багато часу та вимагає постійних консультацій. Більшість респондентів, що
беруть участь в проектах (11 з 18), вважають систему звітності зрозумілою, але
такою, що потребує витрат часу на її підготовку. Окремою проблемою, на яку
вказували експерти з усіх областей, є зміна вимог до окремих процедур та
звітування зі сторони Адміністратора на стадії реалізації проекту. Зокрема,
експертами згадувалися зміни до оформлення фінансової звітності та вимог до
промоційної продукції.
Як Ви оцінюєте активність Адміністратора з консультаційноінформаційного супроводу проектів-переможців?
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9

4

Допомога Адміністратора
доречна і дозволяє
оперативно вирішувати
поточні питання

Допомога Адміністратора
доречна, але вирішення
поточних питань
ускладнене

5

5

Допомоги з боку
Адміністратора
недостатньо, вирішення
поточних питань
затягується

Не маю потреби
контактувати з
Адміністратором

Важко відповісти

В питаннях ефективності комунікації з Адміністратором Програми
думки опитаних розділилися. Під час опитування половина респондентів, що
залучені до реалізації проектів (9 з 18), зазначили, що з консультаційноінформаційний супровід проектів-переможців Адміністратором є належним та
дозволяє оперативно вирішувати поточні питання. 4 експертів зазначили, що
вирішення поточних питань з Адміністратором ускладнене, а 5 опитаних назвали
допомогу з боку Адміністратора недостатньою та скаржилися на затягнутість
вирішення поточних питань. Аналогічний розподіл думок було отримано і під час
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експертних дискусій, де лунали як позитивні оцінки процедури комунікації з
Адміністратором, так і критичні відгуки.
Найгострішою проблемою для всіх учасників Програми «Білорусь-Україна»
стала потреба реєстрації проектів у Міністерстві економіки Республіки
Білорусь згідно з вимогами білоруського законодавства. Вона згадувалася
практично всіма учасниками опитування з відповідних областей та була
центральною під час обговорення в прикордонних з Білоруссю регіонах. Сам факт
наявності реєстрації учасниками дослідження не оцінюється як критичний, а
джерелом ризику називалися а) невизначеність білоруським законодавством чітких
термінів розгляду заявок на реєстрацію проектів та б) можливість відмови в
реєстрації, що унеможливлює реалізацію проекту у Білорусі. В рамках реалізації
Програми «Білорусь-Україна» ці ризики посилювалися через відсутність їх
врахування у Спільній операційній програмі та скорочення термінів реалізації
проектів-переможців внаслідок тривалих процедур відбору та контрактування.

17

Висновки
Аналіз різних аспектів підготовки та реалізації Програм територіального
співробітництва СхП «Молдова-Україна» та «Білорусь-Україна» свідчить, що
вони були орієнтовані передусім на великі проекти, кількість яких була
обмежена через бюджет Програм. Такий підхід, на думку дослідників, не
відповідав інтересам територіальних громад прикордонних областей. Зважаючи
на специфіку території реалізації Програм більш ефективною в сучасних
умовах вбачається стратегія із залучення широкого кола учасників
транскордонної співпраці до реалізації проектів через спрощення
аплікаційних процедур та диференціації конкурсних умов, зокрема, щодо
граничних сум бюджетів. Це дозволило б активізувати співпрацю на кордонах,
сформувати стійкі тематичні партнерства, підвищити експертну спроможність
НУО в питаннях проектного менеджменту та створити належні передумови для
ефективного впровадження європейських підходів до розвитку транскордонного
співробітництва.
Попри загальне позитивне сприйняття Програм територіального
співробітництва СхП «Молдова-Україна» та «Білорусь-Україна», є низка
проблемних моментів, які, на думку експертів, знижували її ефективність.
1. Дискримінаційність конкурсу проектів. Зважаючи на неоднорідність
досвіду областей, що брали участь у Програмах, низка регіонів отримала значні
переваги через проведення конкурсів проектів відповідно до вимог ЄС. Так,
вимога підготовки проектів англійською мовою, проведення конкурсу в один
етап, необхідність підготовки значного обсягу документів на конкурс, відсоток
та умови дофінансування у поєднанні із високою мінімальною планкою бюджету
проектів унеможливили участь у конкурсі значної кількості потенційних
аплікантів з областей, що мали порівняно менше досвіду участі у програмах
транскордонної співпраці. Наслідком стала відчутна географічна диспропорція:
в програмі «Білорусь-Україна» з 11 українських проектів-переможці 5 – з
Волинської області, яка мала значний досвід участі у Програмі «ПольщаУкраїна-Білорусь», а в Програмі «Молдова-Україна» з 15 проектів-переможців,
що наразі реалізуються, тільки 4 подані українськими заявниками, а 11 виграли
більш досвідчені представники Молдови.
2. Недотримання графіку розробки Програм та проведення конкурсного
відбору. За оцінками учасників дослідження, неналежне адміністрування
Програм спричиняло низку проблем через порушення термінів проведення
окремих етапів. Значна тривалість розробки СОП призвела до збільшення витрат
на адміністрування Програм та, відповідно, скорочення бюджету для проектних
цілей. Затягування процесу затвердження проектів-переможців різко підвищило
ризики дотримання графіків проектів та негативно вплинуло на ефективність
проектних заходів. Крім того, значні часові розривів між публічними заходами
суттєво знижували їх ефективність.
3. Уніфікованість спільних операційних програм, яка стосувалася не
тільки пріоритетів, але й підходів в оцінки ризиків співпраці на різних кордонах.
18

Визначені у спільних операційних програмах «Білорусь-Україна» та «МолдоваУкраїна» пріоритети були тотожні і не враховували відмінності у пріоритетах
транскордонної співпраці не тільки окремих областей, але й українськобілоруського та українсько-молдовського співробітництва. Також проблемним
моментом стала невідповідність пріоритетів оголошених конкурсів проектів
тематиці діяльності регіональних громадських організацій, що негативно
вплинуло на кількість поданих проектних заявок. Неврахування специфічних
ризиків, наприклад, таких, що виникають через особливості національного
законодавства країн-учасниць, призводило до виникнення низки гострих
проблем на стадії реалізації проектів.
Програми територіального співробітництва СхП «Молдова-Україна» та
«Білорусь-Україна», попри наявність проблемних моментів, мали відчутний
позитивний вплив на розвиток транскордонної співпраці регіонів України. Їх
реалізація вже на етапі розробки спільних операційних програм сприяла
збільшенню кількості транскордонних контактів, мобілізації учасників і
партнерств у прикордонних областях, актуалізувала для місцевої влади питання
розвитку співпраці із територіями сусідніх країн.
Окрім можливості фінансування проектів ТКС в областях, що не межують
з країнами ЄС, Програми виконали ряд позитивних функцій:
– сприяли підвищенню спроможності учасників транскордонної співпраці;
– формували транскордонні та міжрегіональні партнерства за тематичними
напрямками;
– сприяли налагодженню комунікації між громадським сектором та
місцевими органами влади.
В рамках дослідження не виявлено жодних негативних впливів Програм.
Продовження реалізації Програм з урахуванням отриманого досвіду та за
умови усунення виявлених проблемних аспектів сприятиме не тільки розвитку
транскордонної співпраці прикордонних територій України, але й включенню в
неї широкого кола учасників з малих населених пунктів, розширенню
партнерських мереж та сфер співпраці, що дозволятиме більш ефективно
вирішувати транскордонні проблеми.

Рекомендації
Загальні рекомендації щодо підвищення ефективності програм,
спрямовані до ЄС
З метою розширення впливу Програм на розвиток транскордонної
співпраці областей і на розширення кількості учасників:
1. Створити Спільні технічні секретаріати з делегуванням їм завдань,
пов’язаних з поточною діяльністю в рамках Програм.
2. Запровадити поділ проектів на «малі» і «інфраструктурні», та знизити
розмір мінімального бюджету для «малих» проектів з нинішніх 60 тис. євро
принаймні вдвічі.
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3. Збільшити обсяги фінансування Програм з боку ЄС у наступному
бюджетному циклі та спростити вимоги щодо дофінансування «малих» проектів.
Реалізація вищезазначених кроків дозволить розширити кількість і
географію заявників, сприятиме зростанню ролі Програм у вирішенні спільних
проблем прикордонних регіонів та поліпшенні якості життя малих громад.
Адміністратору (за умови продовження діяльності)
1. Забезпечувати чітке дотримання графіку підготовки та реалізації
Програм, а також процесу оцінки та відбору заявок.
2. Застосовувати диференційований підхід до роботи з національними
урядами в рамках розробки та погодження спільних операційних програм.
3. Уникати штучних ускладнень та нерелевантних змін правил і процедур
під час реалізації проектів-переможців та звітування за результатами їх
виконання.
4. Надавати сприяння аплікантам в реєстрації проектів згідно чинного
законодавства України через уніфікацію оформлення пакету реєстраційних
документів.
Центральним органам влади
1. Забезпечити ефективну комунікацію з відповідними інституціями ЄС
щодо продовження та удосконалення Програм у наступному бюджетному циклі,
а також відповідними центральними органами влади сусідніх країн щодо
врахування інтересів прикордонних територій України.
2. При розробці Державної стратегії регіонального розвитку та Державної
програми розвитку транскордонного співробітництва на період після 2020 року
врахувати особливості функціонування на території прикордонних областей
Програм «Білорусь-Україна» та «Молдова-Україна».
3. При наступній розробці операційних завдань, пріоритетів та напрямків
діяльності Програм забезпечити їх кореляцію з положеннями Державної
стратегії регіонального розвитку та Державної програми розвитку
транскордонного співробітництва на період після 2020 року.
Місцевим органам влади
1. Передбачити в стратегічних документах розвитку областей
використання потенціалу транскордонної співпраці, в т.ч. за рахунок залучення
коштів програм ТКС. При формуванні системи індикаторів результативності та
ефективності враховувати необхідність їх корелювання з індикаторами
моніторингу ефективності Програм.
2. Передбачити в місцевих бюджетах кошти, які можуть бути використані
для співфінансування транскордонних проектів, які відповідають стратегічним
пріоритетам області.
3. Активно впливати на формування пріоритетів програм ТКС, з
урахуванням стратегічних орієнтирів розвитку регіону, координувати свою
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позицію з представниками інших областей-учасниць Програм та центральними
органами влади.
4. Надавати інформаційну підтримку процесу розробки спільних
операційних програм, активно долучатися до інформування потенційних
учасників ТКС про потенціал Програм та конкурси проектів, можливості
співфінансування за рахунок бюджетних коштів.
5. Надавати підтримку потенційним учасникам конкурсу проектів у
пошуку партнерів за кордоном, використовувати з цією метою потенціал діючих
єврорегіонів та міжрегіональних угод про співпрацю.
6. Забезпечувати
інформаційний
супровід
проектів-переможців,
поширюючи позитивний досвід розвитку транскордонного співробітництва в
регіоні.
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