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Д1АЛОГ €С-УКРАША ΠΡΟ РЕГЮНАЛЬНУ ПОЛ1ТИКУ
МЕМОРАНДУМ ΠΡΟ ВЗА€МОРОЗУМШНЯ
ДЛЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ Д1АЛОГУ ΠΡΟ РЕГЮНАЛЬНУ ПОЛ1ТИКУ
ТА РОЗВИТОК РЕГЮНАЛЬНОГО СШВРОБ1ТНИЦТВА
М1Ж MIHICTEPCTBOM РЕГЮНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУД1ВНИЦТВА УКРАШИ I €ВРОПЕЙСЬКОЮ КОМ1С1€Ю

1. ПРИНЦИПИ
Ствробггаицтво М1Ж Украшою та Свропейським Союзом посилюеться та
поглиблюеться.
I Украша, i розширений Свропейський Союз стикаються з такими псдабними
викликами, як диспропорщя розвитку perioHÍB, урбашзащя, реструктуризащя
с1льсько'1 м1сцевост1, вщновлення територш, що потерпають вщ шдустр1ального
занепаду та природних катастроф i стихшних лих, як, наприклад, повеш та ÍHIHÍ
наслщки глобально 1 змши юпмату. Репональна полкика, що сприяе сощальноеконом1чному розвитку та створенню адмш1стративно-1 спроможност! на мюцевому
i регюнальному р1внях, е ключовим ресурсом для подолання цих виклиив.
MÍHicTepcTBO репонального розвитку та бущвництва Украши i Свропейська
Ком1С1я (дал1 - "Сторони") домовилися започаткувати Д1алог προ репональну
полгтику та розвиток репонального сп1вроб1тництва на OCHOBÍ таких принцип1в:
Д1алог вщбуватиметься, серед ΪΗΠΙΟΓΟ, ВЩПОВЩНО ДО цшей, визначених у
Повщомленн1 KOMÍCÜ* ЩОДО СХЩНОГО Партнерства;
Д1алог буде спрямовано на посилення взаеморозум1ння та змщнення
двостороннього сп1вроб1тництва, а також обмш 1нформащею з питань
репонально'1 шштики;
Д1алог охоплюватиме питания, що становлять сшльний 1нтерес для Украши та
ввропейського Союзу, та сприятиме регюнальнш cnÍBnpaili М1Ж Сторонами.
2. ЩЛ1
Цшями такого д1алогу е:
ствробггаицтво та обмш шформащею з вщповцщих напрям1в пол1тики, що
сприяють економ1чному росту, пщвищенню конкурентоспроможност1, р1вня
зайнятост1 та якост1 життя населения, а також покращенню територ1ального
балансу;
обмш шформащею щодо досвщу вироблення та впровадження регюнальних
полиик з особливою увагою до шлях1в стимулювання розвитку вщсталих
територ1Й, зм1цнення прикордонного сшвробггаицтва та сощальноеконом1чного розвитку прикордонних perioHÍB i сприяння розвитку
прикордонного, транснащонального та М1жрепонального сп1вроб1тництва, як
важливого шструменту сталого територ1ального розвитку;
1

O6MÍH думками та досвщом щодо реал1заци форм багатор1вневого врядування
та принципу партнерства у регюнальнш полггищ, зокрема принцитв доброго
врядування на регюнальному та мюцевому р1внях;
обмш досвщом щодо розробки та впровадження репональних стратепй,
зокрема довгострокового багатор1чного програмування;
пщтримка та розвиток сшвробкництва М1Ж украшськими репонами та
репонами Свропейського Союзу, а також М1Ж представниками MÍcneBo'í,
репонально'1 та центрально'1 влад;
обмш досвщом щодо розвитку шституцшно'1 спроможносп opraHÍB
репонально'1 та MÍcneBo'í влади, асоц1ащй М1сцевих влад та агентств
регюнального розвитку;
орган1зац1Я практичних ceMÍHapiB i робочих зустр1чей на BCÍX р1внях у рамках
координацп сп1льних Д1Й, спрямованих на поширення европейського досвщу
формулювання та впровадження регюнально'1 полянки;
обговорення 1нших питань регюнально'1 пол1тики, що представляють стльний
штерес.
3. ОРГАН13АЦ1Я
У раз1 потреби орган13овуються зустр1Ч1 на полггичному piBHÍ (MÍHÍCTpKoMicap) у розширеному формат1 та Í3 залученням представниюв perioHÍB,
1нтегрован1 у рамки юнуючих або майбутн1х асощйованих opraHÍB.
Сторони призначать CBOÏ'X оф1вдйних oci6 у якоеп член1в Спшьно'1 робочо!'
групи Генерального директорату з питань регюнально'1 пол1тики Свропейсько'1
KOMÍCÍ'Í та MÍHÍCTepcTBa реНонального розвитку та буд1вництва Украши. Обидв1
Сторони вщповщають за координащю д1алогу.
У раз1 потреби Сторони мають право створювати робоч1 групи Í3 залученням
представник1в perioHÍB для спшьного виршення конкретних питань i проведения
обговорень на piBHÍ експертв.
Р1шення προ створення робочих груп, а також продовження, призупинення
роботи або реоргашзащю будь-яких робочих груп, можуть бути прийшт у будьякий час за умови, що обидв1 Сторони заявлять προ свою згоду шляхом обмшу
листами.
За необх1дност1 можуть орган1зовуватися окрем! стльш заходи.

4. МЕТОДИ РОБОТИ
Робочими мовами е украшська та англшська. Якщо не буде прийнято шшого
ршення, 3ycTpÍ4Í проводяться по черз1 у Свропейському Сокш та в У Kpami. Кожна
Сторона на цих зустр1чах мае бути представлена на pÍBHÍ не нижче Директора
(Свропейська Ком1С1я) та Директора Департаменту (Мшютерство репонального
розвитку та буд1вництва Украши).
Р1вень i склад делегацш на зустр1чах визначаеться кожною Стороною теля
консул ьтандй з шшою Стороною. Передбачаеться, що обидв1 Сторони
залучатимуть до д1алогу вщповщних защкавлених oci6, включаючи представниюв
perioHÍB, ÎHIÏÏÎ мшютерства та вщомства.
5. ВИТРАТИ ТА ФШАНСОВ1ДОМОВЛЕНОСТ1
Сторони беруть на себе оплату витрат на участь ïxmx делегацш у д1алоз1
Р1шення щодо витрат на погоджет окрем1 заходи приймаються теля консультацШ
М1Ж Сторонами.
6. ПЕРЕГЛЯД ТА ДОПОВНЕННЯ
Сторони можуть домовитися переглянути та розширити рамки цього
Меморандуму. Меморандум вступае в силу з дати його тдписання i залишаеться
чинним упродовж одного (1) року, теля чого BÍH може бути переглянутий. Його Д1Я
продовжуеться, якщо Сторони не домовляться προ irnne.
7. НАБУТТЯ ЧИННОСТ1 ТА СТРОК ДП
Цей Меморандум вступае в силу з дати його тдписання Сторонами i е чинним
упродовж одного (1) року, теля чого, за взаемною згодою, BÍH може бути
продовжений, якщо Сторони не домовляться προ mnie.
8. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
Цей Меморандум не створюе м1жнародних зобов'язань для Свропейського
Ствтовариства та Украти i не е угодою вщповщно до м1жнародного права.
Пщписано в Брюсел1, 22 липня 2009 року у двох примшрниках украшеькою та
англшеькою мовами, при цьому обидва тексти е автентичними.
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