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Про додаткові заходи щодо створення
сприятливого інвестиційного клімату та
формування інвестиційних майданчиків
в області
У 2016 році в процесі діяльності обласної державної адміністрації значна
увага приділяється виконанню основних завдань щодо реалізації на території
області дієвої політики у сфері залучення інвестицій, визначеної Державною
стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385.
Зокрема, вживається комплекс заходів для формування сприятливого
інвестиційного клімату в області та популяризації інвестиційних проектів
(пропозицій), які можуть бути презентовані потенційним групам інвесторів.
З цією метою Департаментом зовніш ньоекономічної діяльності, туризму
та курортів обласної державної адміністрації забезпечується неухильне
виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
06 квітня 2015 року № 218 «Про вдосконалення державного управління
інвестиційною діяльністю в області», згідно з яким забезпечується
щ оквартальний збір та узагальнення інформаційних матеріалів, поданих
структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними
державними адміністраціями та міськвиконкомами міст обласного значення,
про наявність в області інвестиційних проектів, які впроваджуються або
реалізовуються у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць, та
інформативних даних щодо суб’єктів господарської діяльності, які здійснювали
освоєння та використання капітальних інвестицій у звітному періоді.
Станом на 01 квітня 2016 року на території області реалізовувалося
12 стратегічних інвестиційних проектів у різних сферах життєдіяльності,
переважно в галузі будівництва о б ’єктів альтернативної енергетики та о б ’єктів
з вирощ ування й переробки сільськогосподарської продукції, загальною
кош торисною вартістю близько 17228,7 тис.грн.
Слід зазначити, що більшість інвестиційних проектів зосереджена на
територіях міст Каховка, Гола Пристань та Скадовськ, а також у Білозерському,
Високопільському та Чаплинському районах.
Разом з тим, за даними районних державних адміністрацій та
міськвиконкомів міст обласного значення, освоєння і використання капітальних
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інвестицій у І кварталі 2016 року здійснено 63-ма су б ’єктами господарської
діяльності, зареєстрованими на території області.
Ефективно проводилась робота у напрямку вдосконалення практики
виділення на території області земельних ділянок, вільних від забудови, під
будівництво о б ’єктів торговельного, соціально-побутового, рекреаційного та
культурного обслуговування населення, які пропонуються інвесторам для
реалізації перспективних інвестиційних проектів.
За підсумками проведеної роботи з ’ясовано, що станом на 01 березня
2016 року на території області налічувалась 181 земельна ділянка загальною
площ ею 9086,02 га за наступними категоріями: ділянки сільськогосподарського
призначення (175, або 96,7% від загальної кількості земельних ділянок області)
та ділянки водного фонду (6, або 3,3%).
При цьому, переважна більшість таких ділянок розташ ована на
територіях Білозерського, Генічеського, Голопристанського, Іванівського,
Каховського, Новотроїцького, Скадовського, Цю рупинського та Чаплинського
районів.
З метою формування привабливого інвестиційного клімату в області та
пошуку додаткових форм у залученні інвестиційних ресурсів, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про
створення
єдиної системи
залучення,
використання
та
моніторингу
м іжнародної технічної допомоги» та Стратегії залучення, використання та
моніторингу
міжнародної
технічної
допомоги
і
співробітництва
з
міжнародними фінансовими організаціями на 2013 - 2016 роки, схваленої
розпорядж енням Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 697-р,
активізовано роботу щодо залучення коштів міжнародних фінансових та
донорських організацій у розвиток пріоритетних галузей економіки.
О сновними донорами, що надають у 2016 році міжнародну технічну
допомогу реципієнтам області, є такі міжнародні фінансові інституції:
Європейський Союз, Спільний проект Європейського Союзу та Програми
розвитку ООН, Уряд СШ А через Агентство СШ А з міжнародного розвитку,
Уряд Японії, компанія «Кімонікс Інтернешнл, Інк» (Сполучені Штати
Америки), М іжнародний банк реконструкції та розвитку спільно з Фондом
чистих технологій.
За рахунок надання реципієнтам області грантової підтримки станом на
01 січня 2016 року в області реалізовано 12 проектів міжнародної технічної
допомоги загальною вартістю 18 082 423,5 дол. СШ А орієнтовно.
Для формування чіткої стратегії інвестиційного розвитку області,
суттєвого
поліпшення
інвестиційного
клімату,
а також
проведення
дослідження щодо інвестиційної спроможності адміністративно-територіальних
одиниць
регіону
представниками
Департаменту
зовніш ньоекономічної
діяльності, туризму та курортів обласної державної адміністрації здійснено
відвідування інвестиційних майданчиків області, придатних для провадження
інвестиційної діяльності, та розташ ованих на територіях, підпорядкованих
Каховській міській раді та Скадовській районній державній адміністрації.

За результатами моніторингу умов провадж ення інвестиційної діяльності
в області та стану наявних інвестиційних проектів (пропозицій) на вказаних
територіях слід відмітити наступні фактори:
- відсутність чітко визначеної держ авної політики у сфері координації
інвестиційних процесів у меж ах підпорядкованої території;
- наявність потреби в активізації м ісцевої економ ічної ініціативи для
зм іцнення інвестиційного потенціалу.
В раховую чи викладене, з м етою забезпечення подальш ого еф ективного
розвитку інвестиційної діяльності в області, закріплення позитивних тенденцій
у даній сфері, керую чись статтею 6, пунктами 2 - 8 , 10 частини перш ої
статті 13, пунктом 1 статті 17, пунктом 1 частини перш ої статті 39, частиною
перш ою статті 41 Закону У країни «П ро м ісцеві держ авні адміністрації»:
1. Головам районних держ авних адміністрацій, керівникам структурних
підрозділів обласної держ авної адм іністрації, до ком петенції яких належ ать
питання, п ов’язані з реалізацією загальнодерж авної інвестиційної політики,
реком ендувати міським головам міст обласного значення активізувати роботу
щ одо залучення інвестицій у розвиток економіки районів та м іст області, а
саме:
1.1. Сф ормувати переліки вільних інвестиційних ділянок, о б ’єктів
ком унальної власності на підпорядкованих територіях, на базі яких м ож ливе
створення та впровадж ення інвестиційних проектів за участю потенційного
інвестора, а також готових о б ’єктів інф раструктури, що потребую ть залучення
інвестиційних ресурсів для відновлення виробництва (недію чих підприєм ств,
заводів, ф абрик тощ о).
1.2. О новити інвестиційні проекти та пропозиції, забезпечивш и їх
належ не оф ормлення відповідно до вимог сучасних стандартів та з
урахуванням норм чинного законодавства, з метою їх подальш ої презентації у
2016 році під час участі керівництва обласної держ авної адм іністрації у
м іж народних та всеукраїнських заходах, а також під час проведення в області
щ орічного М іж народного інвестиційного ф оруму «Т аврійські горизонти:
привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток».
1.3. Н адати пропозиції щ одо затвердж ення оновленого складу ради з
питань інвестиційної та зовніш ньоеконом ічної діяльності при обласній
держ авній адміністрації, утвореної розпорядж енням голови обласної держ авної
адм іністрації від 08 травня 2015 року № 280, з метою ф ормування єдиного
реєстру інвестиційних майданчиків Х ерсонської області.
1.4. Про результати виконання завдань, визначених даним пунктом,
поінф орм увати Д епартам ент зовніш ньоеконом ічної діяльності, туризм у та
курортів обласної держ авної адм іністрації до 01 вересня 2016 року.
2. К онтроль за виконанням
цього розпорядж ення
покласти
на
в.о. заступника голови обласної держ авної адм іністрації Бутрія Д.С.
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