Додаток 1
до листа обласної
державної адміністрації
13.08.2021 № 13064/1-18/15/315-9842

Звіт про виконання програми
розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 – 2021 роки, затвердженої
рішенням XXII сесії Херсонської обласної ради VII скликання від 14 грудня 2018 року № 1080 (зі змінами),
за перше півріччя 2021 року
Херсонська обласна державна адміністрація (управління «Офіс інвестицій та розвитку експорту» обласної державної
КВКВ
адміністрації)

1. 21

(найменування головного розпорядника коштів програми)

24

Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації

КВКВ

(найменування головного розпорядника коштів програми)

Херсонська обласна державна адміністрація (управління «Офіс інвестицій та розвитку експорту» обласної державної
КВКВ
адміністрації)

2. 21

(найменування відповідального виконавця програми)

3. Рішення XXII сесії Херсонської обласної ради VII скликання від 14 грудня 2018 року № 1080
(дата і номер рішення про затвердження обласної програми)

0217693
КПКВК

Херсонська обласна державна адміністрація (управління «Офіс інвестицій та розвитку експорту» обласної державної
адміністрації)

2417693 Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації
КПКВК

2

4. Напрями діяльності та заходи обласної програми
тис.грн
Захід

1

Строк
виконання
заходу

Планові обсяги фінансування
Усього

2

3

Фактичні обсяги фінансування

у тому числі:

Усього

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Інші
місцеві
бюджети

Інші
джерела
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7
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у тому числі:
Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Інші
місцеві
бюджети

Інші
джерела
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Розділ «ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Стан виконання заходів
(результативні показники виконання
програми)
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Напрямок діяльності 1 «Підготовка інвестиційних майданчиків, формування банку ресурсів територіальних громад»
1. Організація проведення
досліджень
інвестиційного
потенціалу територій,
підприємств та проєктів
Херсонської області
експертними
консалтинговими
організаціями на засадах
смарт-спеціалізацій

2021
рік

70,0

-

70,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
У першому півріччі 2021 року
управлінням «Офіс інвестицій та
розвитку
експорту»
обласної
державної адміністрації (далі –
Управління)
продовжено
встановлену в минулому році
взаємодію з рядом державних та
приватних консалтингових установ
і науково-дослідних організацій з
метою забезпечення проведення
досліджень
інвестиційного
потенціалу Херсонської області та
визначення стратегічних прогнозів
щодо
перспективи
інноваційноінвестиційного розвитку регіону,
а саме:
- з ТОВ «Інвестиційне агентство
розвитку
сільських
територій»
(м. Херсон) щодо розробки концепції
індустріального парку «Агропорт
«Червоний маяк» на території
Новорайської
сільської
ОТГ
Бериславського району області;
-з
Інститутом економіки та
прогнозування
НАН
України
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2. Організація
розроблення бізнеспланів, ТЕО або резюме
найбільш перспективних
та значущих для області
інвестиційних проєктів,
у тому числі:
- під будівництво
об’єктів агропереробного
виробництва на території
Генічеського,
Скадовського та
Херсонського районів;
- під створення
оптових ринків
сільськогосподарської
продукції в Генічеському,
Скадовському,
Херсонському районах
та м. Херсоні;
- під створення баз
«зеленого» туризму
в Бериславському,
Каховському,

2021
рік

200,0

-

450,0

450,0

-

-

-

-

-

-
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(м. Київ)
щодо
отримання
консультативних
послуг в сфері
проведення наукових досліджень на
тему:
«Розробка
концепції
інклюзивного сільського розвитку
Херсонської
області
«Нове
українське село 2030»;
- з Головним
управлінням
статистики у Херсонській області
щодо
проведення
статистичних
досліджень
соціально-економічної
динаміки
Херсонської
області,
необхідної для використання в
діяльності структурних підрозділів
обласної державної адміністрації.
Виконано.
У
2019
році
галузевими
структурними підрозділами обласної
державної адміністрації розроблено
ряд бізнес-планів щодо актуальних
інвестиційних проектів міст, районів
та об’єднаних територіальних громад
Херсонської
області
у
сільськогосподарській, туристичнорекреаційній та промисловій галузях.
У звітному періоді Управлінням
актуалізовано розроблені в 2020 році
інвестиційні пропозиції (в загальній
кількості 27 одиниць), які можуть
бути реалізовані у пріоритетних
сферах
економічного
розвитку
регіону на територіях міст, районів та
об’єднаних територіальних громад
Херсонської області, у тому числі на
засадах концесійної діяльності та
приватизації,
представлені на
інвестиційному
веб-порталі
Херсонської
області
(https://investinkherson.gov.ua/,
тематичний розділ «Інвестиційні
можливості»).
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Скадовському
та Херсонському
районах;
- під будівництво
сміттєпереробного
комплексу
в Херсонському районі;
- під розбудову
узбережжя Чорного та
Азовського морів у
Генічеському та
Скадовському районах;
- під розвідку та
розроблення корисних
копалин у
Бериславському,
Генічеському та
Каховському районах
Напрямок діяльності 2 «Створення інвестиційного продукту»
1. Виготовлення
та оновлення
інвестиційного паспорта
області

2021
рік

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Управлінням розроблено оновлену
концепцію інвестиційного паспорта
Херсонської
області
«Region
Investment Passport».
Планується, що видання вказаного
рекламно-презентаційного продукту
забезпечуватиметься у наступному
звітному періоді у разі наявності
фінансових ресурсів, виділених з
обласного, місцевого бюджетів або
інших джерел, для забезпечення
виконання
відповідного
заходу
Програми.

2. Розроблення
та виготовлення
галузевих інвестиційних
буклетів

2021
рік

80,0

-

80,0

-

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
Управлінням не забезпечувалося
розроблення
та
виготовлення
галузевих інвестиційних буклетів з
огляду на відсутність виділених у
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3. Створення
демонстраційних зразків
інноваційної
агропромислової
продукції для
представлення
потенційним інвесторам
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2021
рік

120,0

-

120,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Департаментом
розвитку
сільського господарства та зрошення
обласної державної адміністрації
спільно з Херсонською торговопромисловою палатою розроблено
кошторис
на
створення
демонстраційних
зразків
інноваційної
агропромислової
продукції
регіональних
товаровиробників, запланованих до
виготовлення у другому півріччі
2021 року, з метою розповсюдження
серед потенційних інвесторів і
бізнес-партнерів
під
час
представлення обласною державною
адміністрацією
агропромислового
потенціалу Херсонщини в рамках
презентаційних
і
виставковоярмаркових заходів міжнародного
характеру.

-

-

-

-

Виконується.
Управлінням
забезпечувалося
безперервне
систематичне
супроводження інвестиційного вебпорталу
Херсонської
області
(https://investinkherson.gov.ua) та його
наповнення
актуальним
інформаційним контентом з питань,
пов’язаних
з
реалізацією
інвестиційної діяльності в області,
популяризацією механізму державноприватного партнерства та розвитком

першому півріччі 2021 року коштів з
обласного, місцевих бюджетів або
інших джерел фінансування на
проведення відповідних видатків в
рамках реалізації даного заходу
Програми.

Напрямок діяльності 3 «Поширення інвестиційної продукції та маркетинг територій»
1. Просування та
модернізація
інвестиційного порталу
Херсонської області
(www.investinkherson.gov.
ua)

2021
рік

50,0

-

50,0

-

-

-
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2. Організація участі
делегацій від Херсонської
області в міжнародних
виставкових заходах,
форумах, семінарах тощо
в Україні та за кордоном,
у тому числі у щорічному
світовому інвестиційному
форумі АІМ в Абу-Дабі; у
Шанхайській
міжнародній
експортно/імпортній
виставці (FBIE) тощо,
забезпечення проведення
презентації області

2021
рік

520,0

-

270,0

-

250,0

-

-

-

-

-

Виконується.
У першому півріччі 2021 року
Делегаціями від Херсонської області
забезпечено участь в 5-ти наступних
презентаційних та виставкових заходах,
які відбулися у відповідному періоді на
території України та зарубіжних країн
світу:
- міжнародній виставці харчової
промисловості та виробництва напоїв
Gulfood Trade Show (21-25 лютого
2021 року, м. Дубай, Об’єднані
Арабські Емірати);
- Всеукраїнському
форумі
«Україна 30. Інфраструктура» за
участю
Президента
України
Володимира
Зеленського
(22-24 лютого 2020 року, м. Київ);
- онлайн-бізнес-конференції
«Україна – Єгипет: перспективні
сфери
взаємодії» (18
березня
2021 року);
- XXXIII
Міжнародній
агропромисловій виставці «AGRO
2021» (08-11 червня 2021 року, м. Київ);
- І Міжнародному інвестиційному
форумі
«Південна
стратегія
розвитку» (10 – 11 червня 2021 року,
с. Стрілкове Генічеського району
області).

3. Організація спільних із
представниками бізнесу
роуд-шоу, цільових
бізнес-місій для
представлення

2021
рік

150,0

-

50,0

-

100,0

-

-

-

-

-

Виконується.
Управлінням забезпечено участь в
організованих обласною державною
адміністрацією
спільно
з
представниками ділових кіл регіону

торговельно-економічного
співробітництва
Херсонщини
з регіонами іноземних країн.
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інвестиційного
потенціалу області та
окремих проєктів,
зокрема проєктів з
розбудови узбережжя
Чорного та Азовського
морів, будівництва
оптового ринку,
сміттєпереробного
комплексу,
агропереробних
підприємств,
об’єктів транспортної
інфраструктури
(аеропорт, морський
порт) тощо
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5-ти цільових бізнес-місіях, які
відбулися у першому півріччі
2021 року
в адміністративнотериторіальних межах Херсонської
області, у тому числі в режимі
онлайн

Напрямок діяльності 4 «Промоція інвестиційного потенціалу Херсонської області»
1. Організація та
проведення щорічного
Міжнародного форуму
«Таврійські горизонти»

2021
рік

2200,0

-

2200,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Заплановано
організацію
та
проведення в області у другому
півріччі 2021 року щорічного
Херсонського
міжнародного
економічного форуму «Таврійські
горизонти»
як
презентаційного
заходу міжнародного характеру,
спрямованого
на
промоцію
інвестиційного потенціалу Херсонщини
у світовому бізнес-просторі.
Поряд з цим, Управлінням
розпочато
організаційні
заходи
напередодні проведення в області
у вересні 2021 року Українськотурецького бізнес-форуму (на базі
ДП «Херсонський
морський
торговельний порт»), спрямованого
на інтенсифікацію міжрегіонального
українсько-турецького
ділового
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співробітництва
у
торговельноекономічній та інвестиційній сферах,
зокрема з рамках реалізації в області
інвестиційного проекту з розвитку
державного
підприємства
«Херсонський
морський
торговельний порт» на засадах
концесійної діяльності.
2. Організація та
проведення місцевих
інвестиційних та
економічних галузевих
форумів у районах і
містах області

2021
рік

300,0

-

100,0

200,0

-

-

-

-

-

-

Виконується.
У першому півріччі 2021 року
проведено 3 наступні місцеві галузеві
форуми:
- Міжнародний
інвестиційний
форум
«Відкритий
регіон»,
організований закладом вищої освіти
«Міжнародний університет бізнесу
та права» (м. Херсон) за підтримки
Херсонської обласної державної
адміністрації (29 січня 2021 року,
м. Херсон);
- щорічну
XIX міжрегіональну
спеціалізовану сільськогосподарську
виставку-форум
«Фермер
2021»
(03-04 березня 2021 року, м. Херсон),
організовану Департаментом розвитку
сільського господарства та зрошення
обласної державної адміністрації у
співпраці з Херсонським виставковим
центром «Експо-Центр»;
- І Міжнародний інвестиційний
форум «Південна стратегія розвитку»
(10 – 11
червня
2021
року,
с. Стрілкове Генічеського району
області), організований обласною
державною
адміністрацією
за
підтримки Проекту «Українська
ініціатива зміцнення громадської
довіри (UCBI)» (USAID/OTI, який

9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

відбувся під патронатом Президента
України Володимира Зеленського та
голів Запорізької, Миколаївської й
Одеської областей.
Виконується.
Управлінням
забезпечувалося
систематичне супроводження та
наповнення актуальним змістовним
контентом офіційного веб-сайту
Херсонського
міжнародного
економічного форуму «Таврійські
горизонти»
(www.tavrianhorizons.in.ua) шляхом
розміщення на зазначеному вебресурсі необхідних інформаційних
повідомлень з відповідної тематики .

3. Просування та
модернізація офіційного
вебсайту щорічного
Міжнародного форуму
«Таврійські горизонти»
(www.tavrianhorizons.in.
ua)

2021
рік

50,0

-

50,0

-

-

-

-

-

-

-

4. Виготовлення та
оновлення проморолика
щодо потенціалу області,
іншої мультимедійної
продукції, створення
банку фотографій,
діаграм і графіків, слайдшоу та анімації

2021
рік

450,0

-

450,0

-

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
У звітному періоді Управлінням
спільно з іншими відповідальними
виконавцями
даного
заходу
Програми
не
забезпечувалося
виготовлення оновленого проморолика
або
будь-якої
іншої
мультимедійної
продукції
з
презентацією
інвестиційного
потенціалу Херсонської області з
огляду на відсутність виділених з
обласного, місцевих бюджетів або
інших джерел фінансування коштів
на проведення відповідних видатків у
зазначеному періоді.

5. Розміщення матеріалів
про інвестиційні та
зовнішньоекономічні
можливості області та
рекламних матеріалів
щодо окремих проєктів у
міжнародних та

2021
рік

200,0

-

200,0

-

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
У зв’язку з відсутністю коштів,
виділених з обласного бюджету у
січні-червні
2021
року
на
фінансування
даного
заходу
Програми, у звітному періоді
Управління не мало фінансової змоги
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іноземних
спеціалізованих виданнях
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для організації діяльності з публікації
інформаційних
матеріалів,
присвячених
відображенню
інвестиційно-економічної
спроможності
Херсонщини,
у
всеукраїнських
або
іноземних
спеціалізованих виданнях.

6. Забезпечення роботи
обласної ради
регіонального розвитку

2021
рік

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконано.
У 2020 році обласною державною
адміністрацією припинено діяльність
обласної
ради
регіонального
розвитку, утвореної розпорядженням
голови
обласної
державної
адміністрації від 22 листопада
2018 року № 849 згідно з Указом
Президента
України
від
21 квітня 2015 року № 224/2015 «Про
Раду регіонального розвитку», на
підставі Указу Президента України
від 18 грудня 2019 року № 909/2019
«Про Раду розвитку громад та
територій».

7. Організація
презентацій
інвестиційного
потенціалу області на базі
посольств інших держав

2021
рік

50,0

-

50,0

-

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
З огляду на відсутність виділених
у січні-червні 2021 року коштів з
обласного, місцевих бюджетів або
інших джерел на фінансування
видатків, пов’язаних з організацією
презентацій
інвестиційного
потенціалу
області
на
базі
дипломатичних відомств іноземних
держав, акредитованих на території
України, та зважаючи на введені з
початку 2021 року карантинні
обмеження з боку ряду зарубіжних
країн світу з метою протидії
розповсюдженню СOVID-19 у світі,
відповідна
діяльність в рамках
реалізації даного заходу Програми у

11
1

8. Організація та
проведення Українського
ігрового форуму
(UKRAINIAN
GAMBLING FORUM)

2

2021
рік

3

550,0

4

-

5

-

6

-

7

550,0

8

-

9

-

10

-

11

12

-

-
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звітному періоді не забезпечувалася.
Не виконано.
В рамках реалізації Програми у
2021 році передбачено організацію та
проведення Українського ігрового
форуму (UKRAINIAN GAMBLING
FORUM), націленого на створення
інформаційно-комунікаційної
платформи
для
обговорення
практичної
імплементації
норм
Закону України «Про державне
регулювання
діяльності
щодо
організації та проведення азартних
ігор» та популяризації державної
політики щодо відкриття ринку
грального
бізнесу
в
Україні.
Водночас на сьогодні питання щодо
доцільності
проведення
заходу
упродовж другого півріччя 2021 року
керівництвом обласної державної
адміністрації не вирішено.

Розділ «МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»
Напрямок діяльності 5 «Активізація міжнародного співробітництва та організація протокольних заходів»
1. Забезпечення візитів
бізнес-місій країн світу до
області, проведення
спільних заходів торговоекономічного та
інвестиційного
спрямування (прийом
офіційних іноземних
делегацій, представницькі
видатки)

2021
рік

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Управлінням
забезпечено
організацію
прийомів
20-ти
особистих візитів представників
іноземного дипломатичного корпусу
та
бізнес-кіл,
здійснених
у
Херсонську область у першому
півріччі 2021 року з метою
встановлення
або
активізації
зовнішньоекономічного
та
інвестиційного співробітництва.

2. Забезпечення
протокольною
атрибутикою (згідно з

2021
рік

50,0

-

50,0

-

-

7,5

-

7,5

-

-

Виконується.
Управлінням
забезпечувалося
належне оформлення протокольною
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2021
рік

200,0

-

50,0

-

150,0

-

-

-

-

-

Положенням про
Державний Протокол
та Церемоніал України)
урочистих засідань,
зустрічей, робочих груп,
інших протокольних
заходів обласного рівня за
участю голови обласної
державної адміністрації
та його заступників

3. Забезпечення
організації візитів
делегації області до
регіонів – потенційних
партнерів Херсонщини
для обговорення
перспектив та
встановлення
міжрегіональних
відносин, зокрема:
Брашовський повіт
(Румунія), Малопольське
воєводство (Польща),
Варненська область
(Болгарія), провінція
Мерсін (Туреччина),
провінція Падуя (Італія),
провінція Альборз (Іран),
провінція Зонгулдак
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атрибутикою
(прапорами,
настільними прапорцями і гербами,
іменними
протокольними
табличками, рекламно-сувенірною та
іншою канцелярською продукцією, у
тому числі з логотипом Херсонщини)
під час проведених у першому
півріччі 2021 року 20-ти робочих
зустрічей між керівництвом обласної
державної
адміністрації
та
представниками
зарубіжних
урядових
і
неурядових,
дипломатичних
та
бізнес-місій,
зокрема зі Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної
Ірландії, Грузії, Бельгії, Литовської
Республіки, Польщі, Держави Ізраїль,
Естонії, Королівств Норвегії, Данії,
Швеції, Чехії, Словаччини, Румунії,
Китайської Народної Республіки та
Швейцарії.
Виконується.
Управлінням розпочато підготовку
робочого візиту офіційної делегації
від Херсонської області до міст Каїр,
Дум’ят та Александрія (Єгипет),
запланованого на друге півріччя
2021 року, з метою активізацій
двостороннього
міжрегіонального
співробітництва Херсонської області
з адміністративно-територіальними
одиницями
зарубіжних
країн,
зокрема у зовнішньоекономічній та
інвестиційній сферах.
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2021
рік

180,0

-

80,0

100,0

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
З огляду на відсутність виділених
у першому півріччі 2021 році коштів
з обласного та інших місцевих
бюджетів на фінансування видатків,
пов’язаних з розробленням та
виготовленням брендової сувенірної
продукції з логотипами Херсонської
області, у звітному періоді відповідна
діяльність головним виконавцем
даного
заходу
Програми
не
забезпечувалася.

Не виконано.
Починаючи
з
2020
року,
організація та проведення щорічного
Міжнародного
агропромислового
форуму та виставки з підтримки
фермерства
«AGROPORT»
на
територіях
південних
регіонів
України, зокрема у Херсонській
області, не здійснюється у зв’язку зі
зміною
векторів
діяльності
організаторів відповідного заходу –
проекту з підтримки фермерства та
сільгоспвиробників України і Східної
Європи «AGROPORT Ukraine».

(Туреччина),
Акмолинська область
(Казахстан), Гомельська
та Могильовська області
(Білорусь),
муніципалітети
Ланчхутті, Озургеті і
Чохатаурі (Грузія)
4. Розробка ескізів та
виготовлення брендової
сувенірної продукції з
логотипами Херсонської
області

Напрямок діяльності 6 «Виставково-ярмаркові заходи»
1. Організація та
проведення
агропромислової
виставки «АГРОПОРТ»

2020
рік

180,0

-

180,0

-

-

-

-

-

-

-

2. Організація
представлення експозиції

2021
рік

140,0

-

140,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконано.
Департаментом

розвитку
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Херсонщини на
Міжнародній аграрній
виставці «Агро» (м. Київ)
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сільського господарства та зрошення
обласної державної адміністрації як
головним виконавцем даного заходу
Програми забезпечено участь та
здійснено залучення регіональних
суб’єктів господарської діяльності
сільськогосподарського профілю до
участі у головній аграрній події року –
XXXIII Міжнародній агропромисловій
виставці «AGRO 2021» (08-11 червня
2021 року, м. Київ).
В
рамках
даного
заходу
продемонстровано
агропромислові
товари
і
послуги
регіональних
товаровиробників, зокрема органічну
продукцію, та інвестиційні проекти і
розробки
регіону
у
сфері
сільськогосподарського виробництва.

3. Участь делегацій
області у виставковоярмаркових заходах, у
тому числі Міжнародній
універсальній виставці
«Весна в Гомелі та у
галузевих заходах

2021
рік

300,0

-

200,0

100,0

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Забезпечувалася участь делегацій
від Херсонської області у складі
представників обласної державної
адміністрації, Херсонської торговопромислової палати та регіональних
підприємницьких і бізнес-кіл, в
роботі 5-ти наступних міжнародних
та
всеукраїнських
виставковоярмаркових заходів, які відбулися у
першому півріччі 2021 року на
території України та за кордоном.

4. Забезпечення участі
Херсонської області у
форумі регіонів Україна –
Білорусь і супутніх
виставкових та інших
заходах

2021
рік

150,0

-

150,0

-

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
З
огляду
на
погіршення
політичних відносин між Україною
та Республікою Білорусь на даний
час питання щодо можливості
проведення в поточному році
Третього форуму регіонів України та
Білорусі,
запланованого
на
08-09 жовтня 2020 року в м. Гродно
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5. Виготовлення та
оновлення іміджевого
мобільного виставкового
стенда області для участі
в національних і
міжнародних виставкових
заходах

2021
рік

45,0

-

45,0

-

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
У зв’язку з відсутністю виділених
у січні-червні 2021 року коштів з
обласного, місцевих бюджетів або
інших джерел фінансування на
здійснення видатків, пов’язаних з
реалізацією даного заходу Програми,
відповідна діяльність у зазначеному
періоді не забезпечувалася..

-

-

-

-

Виконується.
Управлінням
забезпечувалося
залучення представників органів
місцевого самоврядування в області
до участі у ряді навчальнопрактичних
заходів
з
питань
залучення міжнародної технічної
допомоги та
посилення ролі
місцевих територіальних громад
щодо співробітництва зі світовими
фінансовими і грантово-донорськими
організаціями, зокрема:
- серії
вебінарів
з
питань
впровадження
Європейської
Енергетичної Відзнаки (ЄЕВ) –
інструменту Угоди мерів (квітень
2021 року);
- нараді щодо презентації умов
участі Херсонської області в проекті
Надзвичайної кредитної програми
для відновлення України (НКПВУ)
ПРООН (28 квітня 2021 року,
м. Херсон);
- онлайн/оффлайн
конференції
«Ведення бізнесу в умовах COVID19»,
організованій
Центром
інформаційної підтримки бізнесу в

(Республіка Білорусь) за участю
Президента України В.Зеленського,
залишається невирішеним.

Напрямок діяльності 7 «Залучення та супровід проектів міжнародної технічної допомоги»
1. Організація навчання
представників
територіальних громад
щодо розроблення із
залученням незалежних
експертів та подання
проєктів МТД на
території області,
у тому числі:
- в рамках програми
прикордонного
співробітництва
Європейського
інструменту сусідства
«Басейн Чорного моря»
2014 – 2020»;
- створення та
модернізація ЦНАПів у
територіальних громадах
за підтримки USAID,
IDLO, U-LEAD, Уряду
Чеської Республіки;
- проєкти розвитку в
територіальних громадах
в рамках програми

2021
рік

100,0

-

50,0

50,0

-

-
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2021
рік

50,0

-

50,0

-

-

-

-

-

-

-

«Децентралізація
приносить кращі
результати та
ефективність» (USAID);
- проєкти у сфері
енергоефективності та
охорони здоров’я за
підтримки Посольства
Японії в Україні в рамках
програми людської
безпеки «Кусаноне»;
- проєкти в аграрній сфері
у рамках програм
«Український проект
бізнес-розвитку
плодоовочівництва»,
«Підтримка аграрного і
сільського розвитку»
тощо

2. Участь представників
Херсонської області
в міжнародних
конференціях, асамблеях,
симпозіумах, семінарах
з питань залучення
ресурсів МТД, у тому
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м. Миколаєві
у
партнерстві
з
Херсонською обласною державною
адміністрацією і установою «Агенція
регіонального
розвитку
«Офіс
євроінтеграції» Херсонської області»
в рамках проекту «COVID-19 Бізнесклініки» з підтримки малих та
середніх підприємств (МСП) України
(27 травня 2021 року, м. Херсон);
- презентації
умов
участі
Херсонської області у другій фазі
Надзвичайної кредитної програми
для відновлення України (НКПВУ –
2), яка фінансується Європейським
інвестиційним банком з метою
підтримки
для
відновлення
інфраструктури в регіонах України,
що відбулася за участю голови
обласної державної адміністрації
С.Козиря (05 травня 2021 року,
м. Херсон).
Поряд з цим, Департаментом
розвитку сільського господарства та
зрошення
обласної
державної
адміністрації надавалася методичноконсультативна
підтримка
представникам районних державних
адміністрацій та органів місцевого
самоврядування щодо стимулювання
розвитку агротуристичних об’єктів у
регіоні та реалізації відповідних
інвестиційних проектів в рамках
виконання напрямку «Херсонська
дорога Вина та Смаку».
Виконується.
Управлінням
забезпечено
організацію участі представників
обласної державної адміністрації та її
галузевих структурних підрозділів,
районних державних адміністрацій
і територіальних громад області в
11-ти навчально-практичних заходах
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числі для реалізації
власних проєктів у
рамках таких програм:
- Програма місцевого
системного розвитку
(USAID);
- програма «Об’єднання
співвласників
багатоквартирних
будинків для
впровадження сталих
енергоефективних
рішень» (ПРООН);
- Програма з
енергоефективності,
відновлюваної енергетики
та альтернативних видів
палива за підтримки
Фінсько-Українського
трастового фонду;
- Програма
прикордонного
співробітництва
Європейського
інструменту сусідства
«Басейн Чорного моря»
2014 – 2020»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

з питань реалізації проектів із
залученням фінансових та технічних
ресурсів міжнародних донорських
організацій.

Напрямок діяльності 8 «Реалізація експериментального проєкту щодо утворення та забезпечення функціонування установи «Агенція регіонального
розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області»
382,154
382,154
Виконується.
1. Фінансова підтримка
2020 2 000,0
2 000,0
Забезпечувалося
організаційне
установи «Агенція
рік
супроводження
діяльності
установи
регіонального розвитку
«Агенція
регіонального
розвитку
«Офіс євроінтеграції»
«Офіс
євроінтеграції»
Херсонської
Херсонської області»
області» (далі – Агенція), утвореної
в області у 2020 році згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 20 листопада 2019 року
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№
1100-р
«Про
реалізацію
експериментального проекту щодо
утворення
та
забезпечення
функціонування установи «Агенція
регіонального
розвитку
«Офіс
євроінтеграції»
Херсонської
області».
Разом з тим, у зв’язку із
кадровими
змінами
у
складі
зазначеної установи у поточному
році
ефективне функціонування
Агенції фактично розпочато з квітня
2021 року.
Станом на 01 липня 2021 року
фахівцями
Агенції
здійснено
наступне:
- підготовлено
16
проєктних
заявок на різні конкурсні відбори;
- налагоджено щомісячний випуск
дайджесту можливостей з питань
грантового
фінансування
та
міжнародної технічної допомоги;
- презентовано діяльність Агенції
перед представниками Посольств ЄС,
Естонії, Швеції, Данії, Норвегії,
Словенії та Хорватії;
- встановлено взаємодію з усіма
вищими навчальними закладами
області та забезпечено участь в
окремих
заходах
з
метою
налагодження
співпраці
з
молодіжними радами університетів;
- налагоджено співпрацю з
ініціативою «Посли європейської
молоді» в Україні, яка співпрацює з
молодіжними
ініціативами
та
допомагає у створенні євро клубів, і
досягнуто
домовленостей
щодо
можливості створення зазначених
установ у територіальних громадах
Херсонщини;
- презентовано діяльність Агенції
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Всього:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021
рік

9 285,0

-

7 435,0

800,0

1050,0

389,654

-

389,654

-

-
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перед групою Міжнародної торговопромислової палати (International
Council of Business Associations and
Chambers, Regional Branch of the State
Property Fund of Ukraine);
- на постійній основі провадилася
робота в напряму налагодження
муніципального співробітництва та
надання допомоги територіальним
громадам для підготовки стратегій і
проектів регіонального розвитку.
На даний час Агенція приймає
безпосередню участь в реалізації
наступних проектів міжнародної
технічної допомоги:
- «Створення цифрових моделей
(3D) територій та пам’яток»;
- «Залучення
інвестицій
для
встановлення сонячних PVT-панелей
на дах Степанівського ОКЗ»;
- спільного
проєкту
з
Миколаївським
центром
інформаційної підтримки бізнесу
«COVID-19 бізнес-клініки».
На сьогодні Агенція є секретарем
наглядової ради проекту Sikorsky
Challenge, який надає підтримку
стартапам та передбачає навчання
студентів з подальшим наданням
фінансової допомоги для відкриття
власної справи.
Іінформація про діяльність Агенції
систематично
висвітлювалася
у
звітному періоді на офіційній
фейсбук-сторінці:
https://cutt.ly/gm4SqtQ).
х
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5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою (за січень-червень 2021 року)
Загальний
обсяг
фінансування,
передбачений
програмою

Виконавець програми

1

2

Бюджетні асигнування з
урахуванням змін
Усього

тис.грн

Проведені видатки
(касові видатки)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

Відхилення

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 400,0

2 400,0

-

389,654

389,654

-

-2010,346

-2010,346

-

7,5

7,5

-

7,5

7,5

-

0,0

0,0

-

382,154

382,154

-

382,154

382,154

-

0,0

0,0

-

120,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- організація та проведення
агропромислової виставки «АГРОПОРТ»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- організація представлення експозиції
Херсонщини на Міжнародній аграрній
виставці «Агро» (м. Київ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Херсонська обласна державна
адміністрація (управління «Офіс
інвестицій та розвитку експорту»
(на 2021 рік
обласної державної адміністрації),
за рахунок
у тому числі:
усіх джерел - забезпечення протокольною
фінансування) атрибутикою (згідно з Положенням про
Державний Протокол та Церемоніал
України) урочистих засідань, зустрічей,
робочих груп, інших протокольних
заходів обласного рівня за участю голови
обласної державної адміністрації та його
заступників
9 285,0
тис.грн

- фінансова підтримка установи «Агенція
регіонального розвитку «Офіс
євроінтеграції» Херсонської області»

Департамент розвитку сільського
господарства та зрошення обласної
державної адміністрації, у тому числі:
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- створення демонстраційних зразків
інноваційної агропромислової продукції
для представлення потенційним
інвесторам
Разом:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

120,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 520,0

2 520,0

0,0

389,654

389,654

0,0

-2 130,346

-2 130,346

0,0

