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СУБРЕГІОНАЛЬНЕ ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗБУДОВИ УКРАЇНОЮ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ІНТЕГРАЦІЇ ДО СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ
Завершення формування Україною системи єврорегіонів вздовж всього її західного кордону (“Буг”, Карпатський”, Верхній Прут”, Нижній Дунай”) зробило актуальними одразу ж три проблеми:
·	необхідність вироблення загальних принципів транскордонного співробітництва для адміністративно-територіальних одиниць унітарної держави;
·	нагальну потребу інтегрування розбудови та діяльності єврорегіонів до більш загального процесу розроблення Україною державної регіональної політики;
·	використання єврорегіонів як елементу програми інтегрування до ЄС, затвердженої Указом Президента України.
Про тісний взаємозв’язок цих проблем свідчить навіть короткий погляд на карту України, оскільки 19 з 25 регіональних структур нашої країни є прикордонними. 
Аналізуючи кожну з названих проблем з врахуванням означеного взаємозв’язку між ними слід виділити наступні особливості. Питання компетенції регіональної виконавчої та представницької влад проявляє себе у проблемі транскордонного співробітництва одразу ж в двох “вимірах”:
1. Щодо реальних повноважень для прийняття необхідних рішень і наступної реалізації конкретних транскордонних проектів.  Прикладом може служити розвиток транскордонних сполучень і туризму, який “впирається” у питання спрощення перетину кордону, митні процедури і стягнення та у необхідність покращання усієї шляхово-транспортної інфраструктури. Всі названі питання практично повністю знаходяться у сфері компетенції держави.
2. Одночасно як для західних партнерів, так і для потенційних “внутрішніх” учасників та інвесторів транскордонних проектів визначальним є питання щодо гарантованості дотримання владними структурами прийнятих на себе обов’язків за умов “стохастичних” змін керівництва, політичних орієнтирів та нормативно-правових актів. 
З точки зору розбудови регіональної політики в унітарній країні у порівнянні з європейськими аналогами політичного устрою України (наприклад, з Францією) також постають два основних невирішених питання:
А. Делегування центральною владою на регіональний рівень політичних повноважень, щоб в межах чинного національного законодавства місцева представницька влада отримала можливість прийняття законодавчо-нормативних актів, які розвиватимуть і поглиблюватимуть правовий простір країни у відповідності до місцевих реалій.
Б. Надання адміністративних повноважень виконавчій владі для розробки та реалізації на регіональному рівні дієздатних механізмів запровадження національного законодавства у найбільш ефективний для локальних умов спосіб.
 Таким чином і для розбудови транскордонного співробітництва (нижче це поняття буде уточнено відповідно до нових європейських документів), і для побудови власної регіональної політики держави, і для розвитку “регіонального виміру” в процесі європейській інтеграції України необхідно послідовно напрацьовувати прийнятні правові основи та механізми регіонального розвитку та послідовного наближення до Європи. 
Цей процес може одночасно розвиватися як в результаті поступових правових і економічних реформ у державі, так і через здійснення “випереджуючих” пілотних проектів на регіональному рівні шляхом апробації окремих елементів та механізмів, спрямованих на розв’язання конкретних системних завдань.
Для цього в Єврорегіоні “Верхній Прут” вже на стадії його конституювання (тобто підготовки та підписання Угоди про його утворення та Статуту) були зроблені два важливих кроки:
1. Шляхом тривалих (майже трирічних) дискусій між членами майбутнього регіону і з урядами України, Республіки Молдова та, особливо, Румунії, а також з відповідними структурами Ради Європи була погоджена форма участі компетентних органів центральної влади у роботі основних структур Єврорегіону (Раді та Робочих Комісіях). Така схема діяльності Єврорегіону, всі члени якого належать до унітарних країн, є необхідною з двох головних причин:
	Оскільки всі члени Єврорегіону за законодавством своїх країн не є суб’єктами міжнародного права, то ні сам Єврорегіон, ані його окремі структури також не підпадають під цю категорію (за винятком можливості використання в окремих випадках норм приватного права).

Без відповідного узгодження з урядовими  структурами трьох країн переважна більшість рішень Ради і Робочих Комісій Єврорегіону, а також здійснення реальних транскордонних проектів не є легітимними. 
Тобто необхідність і процедура участі компетентних представників центральної виконавчої влади трьох країн є визначальною умовою для життєздатності українсько-румунсько-молдовських єврорегіонів (визнаною у Заключному документі 7-ї Європейської Конференції Прикордонних Регіонів, проведеної Радою Європи у Тімішоарі в 1999 р.)
2. У відповідності до положень Протоколу № 2.від 05.05.98 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями від 21.05.80 щодо включення до складу базового визначення “транскордонне співробітництво” також і поняття “міжтериторіальна співпраця” до Угоди про утворення та до Статуту Єврорегіону “Верхній Прут” включено нове визначення “партнер Єврорегіону” — тобто адміністративно-територіальна одиниця держави ЄС або іншої країни, відносно якої прийнято відповідне рішення Ради Єврорегіону на підставі офіційного звернення її керівництва до Ради Єврорегіону про бажання приєднатися до діяльності Єврорегіону, дотримуючись положень Угоди та Статуту, та представники якої приймають участь у роботі Ради, Робочих Комісій, у програмах і проектах Єврорегіону.
Передбачено, що партнер Єврорегіону “Верхній Прут” матиме по одному уповноваженому представнику з правом дорадчого голосу в Раді Єврорегіону та у Робочих Комісіях і постійного представника у Секретаріаті Єврорегіону.
Про потенціал такого партнерства свідчить унікальний навіть для “Європи Регіонів” приклад ініційованої баварським округом Швабія чотирьохсторонньої субрегіональної Угоди цієї адміністративно-територіальної одиниці Німеччини з Чернівецькою областю України, Сучавським повітом Румунії та французьким департаментом Майенн. Провідниками взаємних зв’язків тут стали Інститути Буковинознавства (від назви колишньої провінції Буковина у імперії Габсбургів), перший з яких був утворений 11 років тому в Аугсбурзі та, надалі, в Чернівцях, Сучаві та інших регіонах.
Ці нові положення є визначальними для вихідної узгодженості спільних із західними партнерами проектів Єврорегіону, а також для їх належної підтримки з боку міжнародних програм (TACIS, PHARE та ін.).
  Паралельно з означеними напрацюваннями останніх років, більш як п’ятирічний досвід міжтериторіального партнерства Буковини з адміністративно-територіальними одиницями країн ЄС дозволив запропонувати і більш загальний механізм субрегіонального співробітництва, як елемент державної регіональної та зовнішньої політики України. Вперше ця пропозиція прозвучала на ІІ (Віденському)  самміті “Україна—ЄС” в жовтні 1998 р., а у більш розгорнутому вигляді – під час державного візиту Президента України до Німеччини влітку 2000 р.
Тобто йдеться про розвиток на більш “уніфікованій” основі системи безпосередніх субрегіональних зв’язків між адміністративно-територіальними одиницями України (областями і АРК, містами, районами) та відповідними структурами в країнах ЄС (землями, департаментами, округами, муніципалітетами, комунами). Таке партнерство може створити додатковий “вимір” як для прискорення інтегрування України до ЄС в цілому, так і для поглиблення через такі стосунки відносин з його окремими країнами та з такими впливовими міжнародними регіональними структурами як, наприклад, Центральноєвропейська Ініціатива .
Цей аспект розвитку внутрішньої регіональної та зовнішньої політики України вимагає окремого розгляду. Тому зупинимося лише на деяких його фрагментах.
 З точки зору розбудови Україною власної регіональної політики така співпраця має неабиякий потенціал. На прикладах Німеччини за останнє десятиріччя та Австрії – у перші роки після І Світової війни — це, в першу чергу, унікальний історично-правовий досвід формування державності та збалансованості загальноєвропейських, блокових, територіальних і місцевих інтересів у не менш складних, ніж в Україні, геополітичних умовах.
На сьогоднішній день Німеччина демонструє також унікальний досвід регіоналізації економіки країни в умовах одночасного “зовнішнього” включення до багаторівневої системи Європейської Співдружності та, при цьому, “внутрішнього” інтегрування Сходу і Заходу країни. Перелік цих важливих для України аспектів “обміну досвідом” на субрегіональному рівні можна продовжувати.
Якщо Україна разом з сусідами та країнами ЄС сприятимуть розбудові такого співробітництва, то при “вдалому” підборі субрегіональних партнерів для адміністративно-територіальних одиниць України стануть доступнішими досвід розбудови територіальних господарчих комплексів, вдосконалення систем управління, взаємодії виконавчої і представницької влади усіх рівнів та можливості отримання безпосередньої економічної, фінансової підтримки і кооперування на рівні відповідних владних інституцій, підприємницьких і банківських структур.
В разі досягнення попередніх домовленостей щодо розвинення та пріоритетності співпраці такого роду, першочерговим питанням постане вибір моделей та механізмів її реалізації [1-4]. Виходячи з глобальних підходів сталого розвитку та безпеки, розвиток інфраструктури співробітництва за цими принципами представляється не тільки можливим, але й дуже бажаним для розбудови регіональної політики в Україні [5-6]. Сучасний інтегральний аналіз форм і механізмів побудови регіональної економічної політики у Європі, зроблений німецьким дослідником Г.Шпеелем [7], принципово відокремлює від усіх інших концепції “орієнтовані на довкілля”, у яких “намагаються точніше визначити зміст регіонального розвитку, знайти баланс у співвідношеннях з природою; важелями є облік та формування регіональних кругообігів речовин, збільшення витрат на охорону середовища, створення “екологічно чистих регіонів”.
Досвід формування за підтримкою європейських партнерів українсько-румунсько-молдовського Екоєврорегіону, який створено в рамках “Єврорегіону “Верхній Прут”, довів, що використання подібних моделей знаходить суттєву політичну підтримку на Заході як від владних структур усіх рівнів, так і з боку громадської думки та неурядових організацій. Це пов’язано з реальною зацікавленістю у зменшенні ризиків економічного співробітництва, отримання більш достовірної інформації про об’єкти такої співпраці та покращанням ефективності вкладання коштів європейських програм у структури з тривалою перспективою. 
Для української сторони таке співробітництво (наприклад, [8]) відкриває на рівні територіальних одиниць та конкретних підприємств найефективніший шлях до підвищення конкурентоспроможності продукції через зменшення її енергоресурсоємності,  яка, водночас, є оборотною стороною головних джерел техногенно-екологічної небезпеки. Іншим пріоритетом для ряду регіонів України є німецький досвід організації виробництва екологічно чистої продукції (“organic food”) на незабруднених землях, доля яких складає в Україні понад 10 млн. га. Для вугледобувних областей України визначальним є ознайомлення і запозичення досвіду та підтримка у питаннях закриття шахт і реструктуризація цієї галузі з одночасним створенням нових робочих місць і переорієнтацією соціальної сфери. Список таких можливех “запозичень можна продовжити. 
В результаті  реалізації таких елементів у зовнішній та регіональній державній політиці синтез західних та власних підходів до розв’язання локальних проблем поступово утворить постійнодіючу, взаємоприйнятну та цілісну систему аудиту і оцінки  як для адміністративно-територіального, так і для безпосередньої господарчої діяльності підприємств, приватизаційної та інвестиційної діяльності, тощо.
Безумовно, що реалізація таких принципів регіональної політики і механізмів регіонального розвитку з одночасним інтегруванням до Європи вимагає ретельного і зваженого аналізу, перевірки та апробації.
Зважуючи на це Кабінетом Міністрів України було поставлене завдання щодо розробки пілотного проекту Програми відпрацювання системних завдань держаної регіональної політики та субрегіональної європейської інтеграції на базі Чернівецької області.
Пілотний проект такої Програми відповідає пріоритетам Програми інтеграції України до Європейського Союзу і проекту Концепції державної регіональної політики та основних механізмів та етапів її реалізації. Водночас, виходячи з ключових завдань другого етапу проекту Концепції державної регіональної політики щодо:
·	розвитку міжнародного міжрегіонального економічного співробітництва і вдосконалення відповідної нормативно-правової бази;
·	створення економічних і нормативно-правових передумов для реалізації основних принципів сталого збалансованого розвитку регіонів;
·	формування економічних умов приєднання України до заходів регіональної політики в рамках Європейського Союзу та відповідної нормативно-правової бази,
пілотний проект грунтується на існуючих напрацюваннях, перспективах та пріоритетах, які вже сформульовані або розробляються у процесі формування  та розпочатої діяльності Єврорегіону “Верхній Прут” та Екоєврорегіону в його складі, а також на досвіді субрегіонального партнерства Чернівецької області та Єврорегіону з адміністративно-територіальними одиницями ЄС.
Виходячи з цих особливостей пілотний проект не охоплює всіх можливих аспектів розбудови державної регіональної політики в Чернівецькій області, а зосереджується на тих напрямках, які в найбільшій мірі відповідають: 
а) головним завданням Програми інтеграції України до Європейського Союзу та перспективним напрямкам субрегіонального співробітництва з наявними і потенційними партнерами в країнах ЄС;
б)  пріоритетам, що являють спільний інтерес членів Єврорегіону “Верхній Прут” для забезпечення сталого (самовідтворюючого) розвитку у транскордонному регіоні та, одночасно, спрямовані на покращання стану техногенно-екологічної безпеки і ресурсоенергокористування;
в) можливостям відпрацювання на базі області тих елементів державної регіональної політики в Україні, що реалізують принцип субсидіарності державної, регіональної та місцевої влад в умовах унітарної країни.
Тому пілотний проект розроблено таким чином, щоб забезпечити реалізацію основних елементів Програми паралельно з подальшою розбудовою Єврорегіону “Верхній Прут” та змістовним наповненням субрегіонального партнерства з ЄС. Одночасно означений розвиток проекту “по вертикалі” передбачає і “горизонтальне ув’язування” цих трьох паралельних напрямків між собою: 
·	шляхом наближення нормативно-правових умов транскордонної співпраці виходячи з існуючих національних законодавств України, Румунії та Республіки Молдова — така співпраця може поєднуватись з спільною  експериментальною гармонізацією елементів нормативно-правової бази трьох країн з Директивами і стандартами ЄС;
·	через залучення субрегіональних партнерів з боку ЄС як до процесу “постановки завдань” в якості асоційованих членів Єврорегіону, так і до безпосередньої співпраці за конкретними проектами; 
·	за допомогою проектів, що підтримуються впливовими макрорегіональними та міжнародними структурами — ЦЕІ, ЧЕС, НАТО, ООН та МБРР і ЄБРР.
Транскордонні проекти мають здійснюватися на наступних рівнях:
*	   навчальні та інфраструктурні вихідні проекти; 
*	   дослідні проекти, спрямовані на чітке визначення проблем і шляхів їх розв’язання;
*	 пілотно-демонстраційні проекти, спрямовані на відпрацювання та наочне представлення переваг вже визначених рішень пріоритетних проблем з метою їх подальшої реалізації у повному обсязі та наступного розповсюдження в регіоні уніфікованих результатів (зокрема, передінвестиційні роботи);
*	   інвестиційні проекти з взаємовигідним вкладанням коштів в розвиток національних інфраструктур і окремих підприємств членами Єврорегіону, міжнародними фінансовими структурами та конкретними інвесторами.
Передбачається, що за кожною групою взаємопов’язаних проектів в Єврорегіоні “Верхній Прут” працюватимуть групи експертів від дійсних і асоційованих членів Єврорегіону, а також представників урядових структур трьох країн та, коли це тільки можливо — міжнародні експерти.
Розробку основних структурних блоків пілотного проекту Програми проведено одночасно на короткотермінову перспективу (2000-2001 рр.), коли мають бути визначені та узгоджені основні напрямки реалізації та елементи інфраструктури Програми і на подальший термін реалізації головних етапів Програми у 2001-2005 рр.
Більш детально пріоритетні напрямки та основні розділи Програми висвітлено в [4].
Розробка конкретних завдань і системних блоків Програми з врахуванням наявних проблем, висвітлених на початку цієї статті, демонструє можливості просування вперед навіть в існуючих несприятливих умовах чинного нормативно-правового поля України. Так, дискусії з цього приводу з керівником Департаменту регіональної політики Мінекономіки України д.е.н. С.А.Романюком виявили принаймні два прийнятних регіональних механізми: 
·	для ефективного залучення коштів міжнародних програм та інвестиційних надходжень до регіональних програм; 
·	для своєрідного “компенсаційного гарантування” в разі експериментальних зменшень податкових та митних платежів до державного та місцевих бюджетів, що мають на меті активізацію певних видів транскордонної діяльності, які у кінцевому рахунку повинні збільшити податкові надходження до цих бюджетів.
Значна частина завдань та проектів, що включаються до програми мають відповідне нормативно-правове “підгрунтя” у вигляді чинних законів та постанов Кабінету Міністрів, доручень  Президента, уряду, державних,  галузевих і регіональних програм, міжнародних проектів тощо.
Однак для забезпечення успішного розвитку цього напрямку внутрішньої та зовнішньої політики України необхідне їх системне поєднання. Таким актом міг би стати проект Закону України “Про транскордонну діяльність”. До нього могли б увійти окремими розділом всі принципові питання створення і діяльності єврорегіонів, як ефективного інструменту для розв’язання внутрішніх проблем України та прискорення її інтегрування до сучасної Європи.
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Анотація
СУБРЕГІОНАЛЬНЕ ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗБУДОВИ УКРАЇНОЮ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ІНТЕГРАЦІЇ ДО СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ
З.С.Бройде –Державний НТЦ “Екоресурс” м. Чернівці, Україна
e-mail: broyde@sacura.chernovtsy.ua
У контексті створення системи єврорегіонів вздовж західного кордону України розглянуто спільні нормативно-правові, політичні та економічні аспекти одночасної розбудови Україною державної регіональної політики та інтегрування до ЄС. На прикладі формування Єврорегіону “Верхній Прут” продемонстровано можливості взаємодії центральних і місцевих влад унітарних держав між собою та з європейськими партнерами щодо реалізації принципів сталого соціально-економічного розвиту і техногенно-екологічної безпеки для розв’язання пріоритетних проблем на регіональному рівні. Запропоновано нові механізми субрегіональної інтеграції до ЄС, пілотний проект Програми відпрацювання системних завдань держаної регіональної політики та субрегіональної європейської інтеграції на базі Чернівецької області та пропозиції щодо можливостей експериментального впровадження стимулюючих заходів для транскордонного співробітництва та прийняття відповідного Закону.

Summary
SUBREGIONAL TRANSFRONTIER CO-OPERATION AS A COMPONENT OF THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN STATE REGIONAL POLICY 
AND INTEGRATION INTO THE MODERN EUROPE 
Z.Broyde – State Scientific & Technical Centre “EcoResource”, Chernivtsy, UKRAINE
e-mail: broyde@sacura.chernovtsy.ua
In context of new System of the Euroregions created by Ukraine along its western border there was studied common legislative, normative political & economical aspects of the simultaneous development of the Ukrainian state regional policy and integration into EU. On the model of Euroregion “Upper Prut” forming demonstrates the opportunities for interaction between Central & Local Authorities of unitary states as well as with the European partners on realisation of the Sustainable Development & Technogenic-Environmental Safety principles for resolution of the priority problems on the regional level. Proposed new mechanisms for subregional integration into EU, pilot project of the Program of the systems decisions working out for the state regional policy & subregional European integration on the base of Chernivtsy Region and possibilities for experimental implementation of the stimulated measures for transfrontier co-operation and the appropriate Law approval.
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