ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Про основні завдання щодо визначення
та реалізації інвестиційних стратегічних
напрямів розвитку у районах, містах і
об’єднаних територіальних громадах області
та формування бази стратегічних проектів
для представлення у рамках XI Міжнародного
інвестиційного форуму «Таврійські горизонти»
За підсумками проведеної у 2017 році роботи з питань формування
сприятливого інвестиційного клімату та підвищення рівня обізнаності
потенційних інвесторів щодо інвестиційних переваг регіону на сьогодні одним
з головних позитивних досягнень є зростання загального обсягу надходжень
в область прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу нерезидентів).
Так, загальний обсяг надходжень прямих іноземних інвестицій в область
склав 216,9 млн дол.СШ А, що на 7,7% більше відповідного показника,
зафіксованого на початок 2017 року, та у розрахунку на одну особу населення
становив 205,0 дол.СШ А.
У розрізі міст та районів області найбільші показники обсягу прямих
іноземних інвестицій з наростаючим підсумком залишаються по містах Каховка,
Херсон, Олешківському та Скадовському районах.
За видами економічної діяльності 57,8% іноземних інвестицій припадають
на переробну промисловість з переважним показником у виробництві харчових
продуктів та напоїв, 11,6% - на постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря, 9,2% - на транспорт, складське господарство, поштову
та кур’єрську діяльність.
Позитивна динаміка спостерігається також у надходженні капітальних
інвестицій у розвиток економіки регіону. Так, протягом 2017 року в області
освоєно 6 млрд 931 млн грн капітальних інвестицій, що на 55% перевищує
показник 2016 року. На одну особу населення показник складатиме приблизно
6554 грн.
Головним джерелом надходження зазначених інвестиційних ресурсів
залишаються власні кошти підприємств, установ та організацій, за рахунок яких у
січні - грудні 2017 року освоєно 6,8 млрд грн.
У розрізі міст та районів області найбільшу питому вагу в загальному обсязі
мають місто Херсон та Скадовський район - по 21,1%.
За видами економічної діяльності найбільші обсяги капітальних інвестицій в
минулому році було залучено у:
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- сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних з ними послуг 55,7%;
- переробну промисловість - 10,8%;
- будівництво - 6,9%;
- наукові дослідження та розробки - 5,9%.
Зазначених показників досягнуто у результаті як переоснащення та
модернізації існуючих підприємств, так і за рахунок реалізації ряду інвестиційних
проектів, зокрема проекту з будівництва зернового перевантажувального
терміналу ТОВ СП «Нібулон» (створено 108 нових робочих місць, надходження
до бюджету м.Гола Пристань у 2017 році склали 543 тис.грн).
У галузі відновлювальної енергетики введено в експлуатацію 4 сонячні
електростанції та перш у чергу одного з найпотужніших проектів вітроенергетики
в Новотроїцькому районі.
Усього протягом 2017 року діючими сонячними та вітровими
електростанціями області загальною потужністю
148,2 М Вт вироблено
166,7 млн кВт/г.
Створено 3 філії ТОВ «Ш вейна фабрика «ВІД» на території Генічеського
району та в містах Гола Пристань і Олешки, де працевлаштовано близько
302 особи, залучено 14,5 млн грн інвестицій.
Створено виробничу базу ТОВ «НВП «5 Element» у м.Гола Пристань.
Бюджет інвестпроекту склав 1,5 млн дол.СШ А, створено 48 нових робочих місць.
Надходження до міського бюджету в 2017 році склали 161,2 тис. грн.
Одним з показових об’єктів у галузі туризму, який було введено в минулому
році, стало будівництво бази відпочинку біля с.Генічеська Гірка та відкриття
аквапарку «OASIS» (вартість проекту - 18,4 млн грн, створено 43 постійні робочі
місця).
У цілому в 2017 році в області реалізовано 9 інвестиційних проектів
загальною кошторисною вартістю понад 2 915,8 млн грн, створено 556 нових
робочих місць.
З метою формування загального плану дій на 2018 рік щодо сфер, напрямків
та конкретних майданчиків для залучення приватних інвестицій спільно з
районними державними адміністраціями, міськвиконкомами та об’єднаними
територіальними громадами сформовано базу зі 180 земельних ділянок, придатних
для провадження інвестиційної діяльності.
Із вказаних земельних ділянок близько 40 визначені для розміщення об’єктів
альтернативної енергетики, 60 ділянок сільськогосподарського призначення
передбачені під розміщ ення тваринницьких комплексів, колишні молочнотоварні
ферми тощо, 18 ділянок та вільних виробничих площ промислового призначення,
13 ділянок рекреаційного призначення.
У 2018 році заплановано проведення наступних потужних економічних
заходів, у ході яких кожна громада матиме змогу продемонструвати свої
можливості: М іжнародний форум «АГРОПОРТ Південь 2018» та щорічний
Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти».
З метою формування чітких стратегічних напрямів інвестиційного розвитку
області, визначення пріоритетних сфер соціально-економічного розвитку регіону,
які потребують першочергового інвестування, актуалізації бази інвестиційних
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проектів та майданчиків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць
Херсонської області, керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 13,
пунктом 2 статті 26, пунктом 1 частини перш ої статті 39, частиною першою
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення та головам об’єднаних територіальних громад:
1.1. Конкретизувати
у
програмах
соціально-економічного
розвитку
відповідних територій розділ «Інвестиційна діяльність» з визначенням
пріоритетних напрямків економічного розвитку для залучення інвестиційних
ресурсів, передбаченням конкретних заходів та їх фінансування, у тому числі
щодо розроблення проектної документації для впровадження інвестиційних
проектів.
1.2. До ЗО березня 2018 року забезпечити приведення власних офіційних
веб-сайтів у відповідність з формою та структурою, рекомендованими
управлінням
інформаційної політики
обласної державної адміністрації.
Забезпечувати подальше якісне інформаційне наповнення тематичних розділів,
зокрема щодо стану інвестиційної діяльності та перспективних майданчиків для
можливості впровадження інвестиційних проектів.
1.3. До 18 травня 2018 року підготувати двомовні друковані інвестиційні
профілі районів, міст та о б ’єднаних територіальних громад з визначенням всіх
інвестиційних майданчиків та перспективних проектів, попередньо узгодивши їх з
Департаментом інвестиційної та промислової політики обласної державної
адміністрації.
2. Управлінню інформаційної політики обласної державної адміністрації до
16 березня 2018 року з урахуванням Порядку функціонування веб-сайтів органів
виконавчої влади, затвердженого спільним наказом Державного комітету
інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного
комітету зв’язку та інформатизації України від 21 листопада 2002 року № 327/225,
розробити структуру доповнення до офіційних сайтів районних державних
адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення та об’єднаних
територіальних громад у галузях щодо інвестиційної діяльності та економічного
розвитку для подальшого її поширення і координації виконання рекомендацій.
3. Департаменту інвестиційної та промислової політики обласної державної
адміністрації:
3.1. До 28 лютого 2018 року підготувати пропозиції щодо супроводження
реалізації проекту з розбудови узбережжя Чорного й Азовського морів у
Херсонській області.
3.2.
Спільно з галузевими структурними підрозділами обласної державної
адміністрації до 12 березня 2018 року забезпечити розроблення та подання до
обласної державної адміністрації на затвердження дорожньої карти з організації та
проведення у 2018 році щорічного XI М іжнародного інвестиційного форуму
«Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток».
3.3. До 01 червня 2018 року забезпечити опрацювання двомовних
друкованих інвестиційних профілів адміністративно-територіальних одиниць
області з визначенням інвестиційних майданчиків та перспективних бізнеспроектів,
розроблених
районними
державними
адміністраціями,
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міськвиконкомами міст обласного значення та об’єднаними територіальними
громадами згідно з підпунктом 1.3 пункту 1 даного розпорядження, з наданням, у
разі
необхідності,
відповідних
методично-консультативних
роз’яснень
розробникам вказаних презентаційних матеріалів у рамках засідань робочої групи
з розгляду питань, пов’язаних з відбором та інвентаризацією інвестиційних
проектів та створенням індустріальних парків на території Херсонської області,
утвореної розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
ЗО листопада 2016 року № 927.
3.4. Спільно з Регіональним відділенням Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснити
відбір об’єктів, що підлягають приватизації, та сформувати базу інвестиційних
пропозицій на основі інформації про такі об’єкти для подальшого представлення в
рамках М іжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти співпраця,
інвестиції, економічний розвиток».
4. Рекомендувати
сільським,
селищним
головам
об’єднаних
територіальних громад до 18 травня 2018 року забезпечити розроблення і подання
на розгляд архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та
архітектури обласної державної адміністрації містобудівної документації та
проектів землеустрою для відведення земельних ділянок під впровадження
наявних інвестиційних пропозицій відповідних територій, попередньо узгодивши
зазначену документацію з управлінням містобудування та архітектури обласної
державної адміністрації до 18 квітня 2018 року.
5. Рекомендувати Головному управлінню Держгеокадастру у Херсонській
області:
5.1. У разі надходження відповідних звернень від суб’єктів господарської
діяльності надавати дозвіл на інвентаризацію земельних ділянок з подальшим
встановленням земельних сервітутів щодо короткотермінового користування
додатковими земельними ділянками для виконання будівельних робіт на
державних землях, не наданих в оренду.
5.2. Сприяти об’єднаним територіальним громадам області у відведенні
земельних ділянок під впровадження конкретних інвестиційних пропозицій у
межах, передбачених чинним законодавством.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Риіцука Є.М.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

