
Міжнародна діяльність 

Луцької міської ради 

Залучення грантових коштів 

у розвиток міста



Міста - побратими

18 міст в 11 країнах світу

Міжнародне співробітництво



Партнерство

Партнерство
Міжнародне співробітництво



Міжнародне співробітництво

-Розвиток співпраці з містами-побратимами

-Розширення географії міжнародного співробітництва 

-Співпраця з дипломатичними установами

-Реалізація транскордонних та міжнародних грантових проектів



• 20 візитів офіційних делегацій Луцької міської 
ради за кордон з метою участі в тематичних 
конференціях, форумах, конгресах, виставках, 
офіційних заходах з нагоди державних свят і 
локальних подій

• 29 міжнародних зустрічей, зокрема з 
дипломатичними представниками, делегаціями з 
партнерських міст, та іншими офіційними особами 
в Луцьку

• прийом 11 іноземних делегацій з нагоди 
відзначення Дня міста Луцьк (8 вересня 2018 р.)

• Міжнародні спортивні змагання, музичні конкурси 
(“Шопенівська весна”) культурні фестивалі та 
перформанси: “Ніч в замку”, “Поліське літо”, 
Різдво в Луцьку, Великдень в Луцьку, День 
Європи

Міжнародне співробітництво

2018 рік



Щорічне відзначення Дня Європи 



Нагороди ПАРЄ

Європейський Диплом, 2010 р.

мПрапор Європи, 2011 р.

Почесна таблиця, 2017 р.



Програма 

транскордонного співробітництва 

Польща – Білорусь – Україна  

2007-2013

7 проектів в Луцьку (6-ЛМР)

бл. 1 700 000 євро грантових коштів

Залучення грантових коштів у розвиток міста



Проект з модернізації

зоопарків
Загальний бюджет заходів в рамках проекту: 2 580 786 EUR

Бюджет заходів в Луцьку: 1, 53 млн. EUR

Партнери: Адміністрація м. Замость, 

гміна Жешув

Основні заходи в Луцьку:
- містечко для ведмедів з 

вольєрами, оглядовими 

терасами, павільйоном;

- містечко для левів  з 

вольєрами, оглядовими 

терасами, павільйоном;

- облаштування та благоустрій території 

(інженерні комунікації, обігрів, енергетичні 

мережі, освітлення, каналізація та 

водопровід);

- пішохідні стежки, відеомоніторинг;

2 великі інформаційні таблиці та 20 малих.



Ведмеже містечко



Лев’яче містечко













Проект в галузі культури
«Спільна мережа співпраці у сфері культури та соціального захисту з 

метою розвитку міст з польсько-українського прикордоння»

Загальний бюджет: 387 402,54 EUR, з них в Луцьку 96 959,00 EUR 

Головний партнер: Гміна міста Жешув, партнери – Виконавчий комітет 

Луцької міської ради, Івано-Франківської міської ради.



Проект в галузі  культури

курси польської мови для 50 працівників виконавчих органів 

Луцької міської ради;
візит до Жешува та 

майстер-класи для людей 

з особливими потребами

семінари щодо 

залучення коштів ЄС для 

представників з 

інституцій культури

візити депутатів ЛМР  та 

керівників виконавчих 

органів для обміну 

досвідом та 

налагодження 

мережевої співпраці



Перший міжнародний фестиваль сучасного мистецтва

Art Territory

закуплено 20 дерев‘яних виставкових наметів 

Проект в галузі  культури



Проект щодо покращення 

надання адміністративних послуг

“Покращення надання адміністративних послуг населенню 
транскордонних регіонів шляхом створення мережі центрів надання 
адміністративних послуг (ЦНАП) та розвитку співпраці… “

Загальний бюджет: 468 600 євро, з них в Луцьку – 214 973, 07 євро

Головний партнер: Виконавчий комітет Луцької міської ради, партнери –
ГО Фонд місцевого розвитку (Луцьк), Івано-Франківськ, Люблін.  



Проект щодо покращення 

надання адміністративних послуг
Заходи проекту:

• створення універсальних кейсів по заснуванню ЦНАП та БОМ 
транскордонного регіону

• підвищення кваліфікації працівників ЦНАП та БОМ

• налагодження прозорої системи електронного документообігу 
звернень і скарг громадян

• вдосконалення інфраструктури ЦНАП (комплекти меблів та 
офісної техніки)

• надання послуг іноземним громадянам



Проект S O S

Назва проекту: S.O.S. – безпека співжиття людей та 
безпритульних тварин на польсько-українському 
прикордонні: Львів, Люблін, Луцьк та Івано-Франківськ 

Мета проекту: Покращення екологічної ситуації та підвищення 
рівня безпеки мешканців шляхом вдосконалення механізму 
регулювання чисельності та охорони безпритульних тварин і 
підвищення рівня свідомості населення.

Заходи для Луцька: 

1. виготовлення проектно-кошторисної документації майбутнього 
притулку, 

2. закупівля ноутбука та встановлення програми обліку тварин,

3. закупівля стерилізаційних матеріалів, 

4. закупівля тату-машинки, 4. здійснення інформаційної кампанії. 

Бюджет проекту для Луцька:17 000 Євро



Проект «Безпека співжиття людей та 

безпритульних тварин…»



Проект з розвитку 

комунальних послуг
Назва проекту: «Розвиток комунальних послуг, як складова сталого 

розвитку міст польсько-українського прикордоння»

Заходи: 

• Утворення Центру транскордонної економічної співпраці у Луцьку,

• Напрацювання експертними групами 5 експертних висновків , що 

стосуються ключових сфер міського господарства

• практичні семінари та робочі візити для представників комунальної 

сфери з Луцька

• підготовка проектно-кошторисної документації з вирішення 

проблеми зливових і дощових вод у небезпечних зонах підтоплення 

у Луцьку

Загальний бюджет проекту: 303 445,76 євро

Бюджет для Луцька: 67 935,47 євро



Інші проекти

Назва проекту: «Центр надання адміністративних послуг як 

інноваційний інструмент взаємодії влади та громади»

Аплікант: Волинська ОДА 

Партнери: Львівська та Рівненська ОДА, Виконавчий комітет 

Луцької міської ради, Центр політико-правових реформ (м.Київ)

Донор: Представництво ЄС

Сума гранту для Луцька - 100 тис євро

Заходи проекту: створення нових та розширення 

існуючих ЦНАПів у Волинській, Львівській та Рівненській областях.



Програма Польща – Білорусь - Україна  2014-2020

Європейський інструмент сусідства  



Партнери проекту:

Гміна Люблін

«Нове життя старого міста: 

ревіталізація пам’яток 

історико-культурної спадщини 

Любліна і Луцька» 

Бюджет всього проекту – 1 676 398 євро

Грантові кошти – 1 508 758,2 євро

Бюджет для Луцька – 1 149 209 євро 

Грантові кошти (90%) – 1 034 282,93 євро (31 649 060 грн)

Співфінансування з місцевого бюджету (10%) - 114 926,07 євро

3 516 735 грн

Виконком ЛМР



Основні заходи проекту в Луцьку
Реставраційні та відновлювальні роботи пам’яток

архітектури національного значення – 957 571,67 євро

монастир єзуїтів 

(охоронний № 77/3) 

оборонна башта з муром

(охоронний № 1010)

Адреса пам’яток: 

вул. Кафедральна, 6 

(Волинський коледж Національного університету харчових технологій ) 



Ремонт та реставрація окремих частини та 

приміщення пам’яток 

Реставрація оборонного муру

ревіталізація збереженої частини, 

часткове будівництво

втраченої частини 

(до висоти 0,4-0,6 м);



Зовнішній, внутрішній ремонт та реставрація башти 





Інші заходи проекту

• Облаштування інтерактивного музею лицарства та 
середньовічних часів / цокольний поверх башти /

та створення експозиції в підземеллях монастиря.

• Польсько-українська конференція «Досвід 
ревіталізації та промоції історико-культурної 
спадщини».

• Інформаційна кампанія: туристичний тізер та його 
ротація, буклети, сувеніри, аудіо-екскурсія та ін. 

• Участь митців та артистів з Луцька у Фестивалі 

Легенд у місті Люблін.



Проект «Покращення безпеки транскордонної

дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька».

Головний партнер: місто Хелм

Партнер: Виконавчий комітет Луцької міської ради

Бюджет проекту – 2 415 694,21 євро

Грантові кошти – 2 174 124,79 євро

Бюджет для Луцька – 772 445,53 євро

Грантові кошти (90%) –695 200,98 євро

Співфінансування з місцевого бюджету: 77 244,55 євро



Проект «Покращення безпеки транскордонної дорожньої 

інфраструктури Хелма та Луцька».

ремонт дороги на вул. Рівненська, облаштування пішохідних та 

велосипедних доріжок (відрізок від Задворецької до вул.Купріна) (0,496 км) 



Встановлення 629 вуличних ліхтарів на вул. Конякіна та вул. 

Рівненська 

Проект «Покращення безпеки транскордонної дорожньої 

інфраструктури Хелма та Луцька».



Проект «Покращення безпеки транскордонної дорожньої 

інфраструктури Хелма та Луцька».

- розробка та вправадження автоматизованої системи управління 

рухом (заміна світлофорних об’єктів)

- розробка комплексної системи організації руху в Луцьку



Екологічна дружба понад кордонами

Партнери проекту



Донор: програма “Сталий розвиток громад через 
партнерські проекти (NAKOPA)”

•Бюджет проекту – 52 000 євро

•Грант – 46 000 євро

•Фінансовий вклад Адміністрації краю Ліппе – 6 000 євро

•Бюджет заходів у Луцьку — 38 400 євро

•Термін реалізації 01.10.2017 – 30.11.2018



Екологічний фестиваль “Зелена школа”





2 візити спеціалістів сфери управління відходами краю Ліппе



Візит вчителів екології та учнів з міста Луцька до краю Ліппе



Закуплено 130 контейнерів для роздільного збору сміття



Концепція поводження з ТПВ у місті Луцьку.

Просвітницька кампанія з підвищення 
екологічної свідомості населення та промоції 
сортування сміття



Партнери



Розробка Стратегії розвитку громадського транспорту та транспортної 

інфраструктури до 2024 року.

Візит спеціалістів транспортної сфери краю Ліппе до міста Луцька 

Візит спеціалістів транспортної сфери міста Луцька до краю Ліппе з метою 

запозичення досвіду.

Закупівля та встановлення розумних зупинок для громадського транспорту 

(орієнтовно 14 зупинок), які міститимуть:

розумні екрани, на яких висвітлюється інформація про рух транспорту, 

сонячні батареї, 

точка для зарядки телефону,

зовнішнє освітлення,

смітники для роздільного збору сміття,

камери спостереження.

Закупівля та встановлення розумних екранів (орієнтовно 22 шт.)

Закупівля серверу для функціонування розумних екранів.

Створення сайту та мобільних додатків



Проект «Шанси міжнародного муніципального співробітництва –

активний обмін досвідом»

Візит представників місцевого самоврядування, комунальних

підприємств та закладів, громадських організацій Луцька до краю Ліппе

(листопад 2018).

Програма «Партнерство з містами України»





Проект “Забезпечення свободи культурної спадщини для 

людини та держави – досвід Литви та України”

Донор: Програма сприяння та розвитку демократії Міністерства 

закордонних справ Литовської Республіки

Партнери проекту 

Виконавчий 

комітет ЛМР

Муніципалітет 

Тракайського району

Бюджет Проекту - 37 458,00 євро

Грант — 34 000, 00 євро

Внесок Муніципалітету Тракайського району — 2333,00 євро

Внесок Виконкому Луцької міської ради — 1125,00 євро



7-9 травня – візит до

Тракаю 20-особової

делегація з Луцька у

складі представників

Луцької міської ради,

краєзнавців, науковців та

фахівців музейної справи

Серпень 2019 – візит 

фахівців зі збереження 

спадщини до Луцька

Проект “Забезпечення свободи культурної спадщини для 

людини та держави – досвід Литви та України”



Джерела і корені. Промоція культурної спадщини в містах прикордонного 

регіону Хелм і Луцьк

Заявник: Місто Хелм (Республіка Польща)

Партнер: Виконавчий комітет Луцької міської ради

Загальний бюджет проекту – 80 040 євро,

Бюджет для Луцька – 32 490 євро

Мета проекту: популяризація культурно-історичної спадщини Хелма і Луцька 

шляхом популяризаціії традиційних танців, пісень та представлення народних 

легенд обох міст-партнерів транскордонн, що пов'язані між собою спільною 

історією.

Спільна культурна спадщина: відродження фольклору на  українсько-

польському прикордонні

Заявник: Департамент культури Луцької міської ради

Партнер 1: Луцька музична школа №1 імені Фридерика Шопена

Партнер 2: Школа у Волі Ухруській (Влодавський повіт Люблінського

воєводства Республіки Польща)

Загальний бюджет проекту: 64 987,0 євро

Мета проекту полягає у збільшенні привабливості культурної спадщини 

українсько-польського прикордоння шляхом активізації досліджень та промоції 

фольклорних традицій в обох регіонах, їх відтворення та передачі наступним 

поколінням, демонстрації позитивного впливу народного мелосу на емоційний 

стан людини.

Малі проекти, які очікують 

контрактування



Дякую за увагу!

Вікторія Гомонець

тел. 0332 777 995

lutsk.umspd@gmail.com

mailto:lutsk.umspd@gmail.com

