Додаток 2
до листа обласної
державної адміністрації
13.08.2021 № 13064/118/15/315-9842
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про роботу співвиконавців щодо забезпечення реалізації у першому півріччі
2021 року напрямів діяльності та заходів програми розвитку інвестиційної
діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області
на 2019 – 2021 роки
У першому півріччі 2021 року обласною державною адміністрацією
продовжувалася реалізація заходів 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) (далі – Програма), в загальному обсязі
фінансових ресурсів з обласного бюджету, інших місцевих бюджетів та інших
джерел у сумі 27 092,9 тис.грн, зокрема з передбаченим загальним обсягом
фінансування у 2021 році у сумі 9 285,0 тис.грн (у тому числі за рахунок коштів
обласного бюджету – 7 435,0 тис.грн, інших місцевих бюджетів – 800,0 тис.грн та
інших джерел – 1 050,0 тис.грн).
Головні цілі Програми полягають у створенні дієвих механізмів для
забезпечення динамічного соціально-економічного зростання Херсонщини завдяки
укріпленню її позитивного інвестиційного іміджу, формуванню передумов щодо
розширення кола потенційних інвесторів і бізнес-партнерів області, активізації її
міжрегіонального співробітництва у зовнішньоекономічній сфері та посиленню
участі місцевих громад у залученні фінансово-технічних ресурсів міжнародних
фінансових і донорських організацій для задоволення власних суспільних потреб.
Загальний обсяг бюджетних асигнувань (з урахуванням внесених змін),
передбачених для забезпечення виконання заходів Програми у січні-червні
2021 року, за рахунок коштів загального фонду склав 2 520 тис.грн, у тому числі у
розрізі наступних головних розпорядників бюджетних коштів:
1) за КПКВК 021 76 93 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»
Херсонській обласній державної адміністрації (управлінню «Офіс інвестицій та
розвитку експорту» обласної державної адміністрації) – 2 400,0 тис.грн;
2) за КПКВК 241 76 93 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»
Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення обласної державної
адміністрації – 120,0 тис.грн.
Станом на 01 липня 2021 року на виконання заходів Програми
профінансовано видатки з обласного бюджету в загальній сумі 389,654 тис.грн на
наступні цілі:
- Херсонській обласній державної адміністрації (управлінню «Офіс
інвестицій та розвитку експорту» обласної державної адміністрації) за КПКВК
021 76 93 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» – 7,5 тис.грн
з метою здійснення оплати послуг, наданих ПП «Рекламне агентство Ельф» (код за
ЄДРПОУ 24955382) щодо виготовлення канцелярської продукції (блокнотів у
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загальній кількості 100 примірників), призначених для забезпечення
протокольною атрибутикою урочистих засідань, зустрічей, робочих груп, інших
протокольних заходів обласного рівня за участю голови обласної державної
адміністрації та його заступників згідно з Положенням про Державний Протокол
та Церемоніал України;
- установі «Агенція регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції
Херсонської області» – 382,154 тис.грн (у тому числі на виплату заробітної плати
співробітникам установи – 375,393 тис.грн, на оплату видатків з енергоносіїв –
0,446 тис.грн та придбання оргтехніки – 6,315 тис.грн).
Результати реалізації окремих заходів Програми, сформовані з урахуванням
показників останніх офіційних даних Державної служби статистики України та
Національного банку України за січень-березень 2020 року, свідчать про те, що на
тлі сформованої у 2020 році нестабільної і непередбачуваної ситуації у сферах
розвитку інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності в області внаслідок
суттєвого негативного впливу кризової ситуації, спричиненої поширенням епідемії
коронавірусної інфекції COVID-19 у світі, з початку 2021 року спостерігається
зворотно позитивна тенденція щодо активізації діяльності іноземних та
вітчизняних суб’єктів господарювання у відповідних сферах, а саме:
- загальний обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами,
установами та організаціями Херсонської області у січні-березні 2021 року за
рахунок усіх джерел фінансування, у фактичних цінах склав 946,4 млн грн, або
1,2% від загальнодержавного обсягу (без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), та у порівнянні з
аналогічним періодом 2020 року збільшився на 23,9% (показник індексу
капітальних інвестицій області за січень-березень 2021 року по відношенню до
аналогічного періоду 2020 року в обсязі 123,9% у співставленні з іншими
регіонами України має 6-ту позицію при максимальному значенні відповідного
показника в Луганській області на рівні 181,5%).
Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу населення регіону
(крім капітальних інвестицій з державного бюджету) у зазначеному періоді
становив 923,9 грн, що на 331,4 грн, або на 55,9% більше, ніж у січні-березні
2020 року (19-та позиція порівняно з іншими регіонами України);
- загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (інструментів участі в
капіталі іноземних інвесторів) у Херсонській області, включаючи обсяги
реінвестованих доходів регіональних підприємств з прямими іноземними
інвестиціями, станом на 31 березня 2021 року склав 174,4 млн дол.США, або
0,44% від загальнодержавного обсягу по Україні (без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), та у
порівнянні з відповідним показником на 31 грудня 2020 року збільшився на
15,3 млн дол.США, або на 9,6%.
Заборгованість підприємств Херсонської області за кредитами і позиками,
отриманими від інвесторів-нерезидентів, зобов’язання за торговими кредитами та
інші зобов’язання перед прямими іноземними інвесторами (борговими
інструментами) станом 31 березня 2021 року склала 273,1 млн дол.США, що на
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6,8 млн дол.США, або на 2,4% менше відповідного показника на 31 грудня
2020 року.
У сфері зовнішньоекономічної діяльності досягнуто наступних результатів:
- загальний обсяг експорту товарів Херсонської області за січень-травень
2021 року склав 153,4 млн дол.США, імпорту – 93,2 млн дол.США, індекси
зазначених показників до аналогічного періоду 2020 року склали 127,9% та 59,7%
відповідно, сальдо є позитивним в обсязі 60,3 млн дол.США (за підсумками січнятравня 2020 року зазначений показник мав від’ємне значення у сумі – 37,0 млн
дол.США);
- коефіцієнт покриття експортом імпорту за січень-травень 2021 року склав
1,6 (за відповідний період 2020 року – 0,8);
- з початку 2021 року зовнішньоторговельні операції проводились із
партнерами зі 100 країн світу.
Слід зазначити, що незважаючи на реальну ситуацію, пов’язану з
продовженням у 2021 році тривалості загального інвестиційного та
зовнішньоекономічного спаду на територіях інших регіонів України, підтверджену
результатами офіційних даних Державної служби статистики України та
Національного банку України за підсумками I кварталу 2021 року, на сьогодні
існуюча позитивна динаміка у сфері інвестиційного та зовнішньоекономічного
розвитку Херсонщини викликана наступними суб’єктивними для регіону
факторами:
- активізація господарської діяльності регіональних підприємств у сфері
залучення капітальних інвестицій в промислове виробництво – так, за січеньберезень 2021 року частка освоєних суб’єктами господарювання капітальних
інвестицій у галузі промислового виробництва склала 31,8% від загального обсягу
в області проти 12,5% за аналогічний період 2020 року;
- зберігається пріоритетність капітального інвестування сфери розвитку
сільського, лісового та рибного господарства перед іншими економічними
галузями (43,3% від загального обсягу по області за січень-березень 2021 року);
- відновлення інвестиційної діяльності окремим контингентом бізнеспартнерів області щодо вкладання коштів в реалізацію раніш розпочатих
інвестиційних проектів, зокрема у сфері будівництва об’єктів з вироблення та
постачання електроенергії з альтернативних видів джерел, призупинених у
2020 році через масові карантинні заходи, обумовлені поширенням епідемії
коронавірусної інфекції COVID-19 у світі.
- активізація зовнішньоекономічної діяльності регіональних суб’єктів
господарювання внаслідок пом’якшення у 2021 році жорстких карантинних
обмежень, застосованих в минулому році в зв’язку з розповсюдженням пандемії
коронавірусної інфекції COVID-19 у світі;
- поступова адаптація та пристосування регіональних суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності до сучасних економічних реалій в поточному
році.
Поряд з цим, індикаторами успішного досягнення основних цілей та
головних завдань Програми за підсумками січня-червня 2021 року є наступні
результати:
- розроблено та сформовано пакет інвестиційних пропозицій області (в
загальній кількості 27 одиниць), які можуть бути запропоновані потенційним
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бізнес-партнерам для впровадження проектів у пріоритетних сферах економічного
розвитку регіону на територіях міст, районів та об’єднаних територіальних громад
Херсонської області, у тому числі на засадах концесійної та приватизаційної
діяльності;
- сформовано пакет інвестиційних об’єктів Херсонської області у вигляді
вільних земельних ділянок та виробничих площ регіону (типу Greenfield і
Brownfield) в загальній кількості 211 одиниць, придатних для започаткування
інвестиційної діяльності на їх територіях;
- здійснювалося розроблення концепт-ідей рекламно-презентаційної та
мультимедійної продукції з презентацією інвестиційно-економічного потенціалу
області, виготовлення якої заплановано у другому півріччі 2021 року в рамках
реалізації заходів Програми (у разі наявності фінансового ресурсу у відповідному
періоді).
Зокрема, розроблено оновлену концепцію інвестиційного паспорта
Херсонської області «Region Investment Passport» з урахуванням останніх
офіційних даних державних статистичних спостережень щодо основних
показників соціально-економічного розвитку області у 2021 році та актуальних
інвестиційних пропозицій регіону у сільськогосподарській, промисловоенергетичній, транспортно-логістичній і туристично-рекреаційній сферах;
- забезпечено промоцію інвестиційного потенціалу Херсонщини шляхом
систематичної актуалізації інформаційного контенту з відповідної тематики,
представленого у межах 2-х інтернет-джерел – інвестиційного веб-порталу
Херсонської області (https://investinkherson.gov.ua/) та офіційного веб-сайту
Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські горизонти»
(www.tavrianhorizons.in.ua);
- продемонстровано економічно-інвестиційний потенціал Херсонщини та
ряд потужних інфраструктурних проектів області, які потребують залучення
інвестиційних ресурсів для подальшої реалізації, в рамках видатних
презентаційних заходів міжнародного характеру, зокрема Міжнародного
інвестиційного форуму «Відкритий регіон» (29 січня 2021 року, м. Херсон),
Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура» за участю Президента
України В.Зеленського (22-24 лютого 2020 року, м. Київ), І Міжнародного
інвестиційного форуму «Південна стратегія розвитку» (10 – 11 червня 2020 року,
с. Стрілкове Генічеського району області);
- представлено інвестиційні можливості Херсонщини, комерційні пропозиції
та брендову продукцію регіональних товаровиробників під час участі
представників області у 5-ти міжнародних і всеукраїнських презентаційних та
виставково-ярмаркових подіях торговельно-економічної й інвестиційної
спрямованості, які відбулися у першому півріччі 2021 року на території України та
зарубіжних країн світу;
- за фінансово-організаційної підтримки проекту міжнародної технічної
допомоги «Українська ініціатива зміцнення громадської довіри (UCBI)»
(USAID/OTI) організовано та проведено І Міжнародний інвестиційний форум
«Південна стратегія розвитку» (10 – 11 червня 2021 року, с. Стрілкове
Генічеського району області), який відбувся з метою активізації діяльності щодо
розвитку тимчасового прикордоння, створення передумов для реінтеграції
тимчасово окупованих територій України та всебічного представлення
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інвестиційного потенціалу південних українських регіонів серед зарубіжних
бізнес-партнерів;
- продовжено взаємодію з установою «Агенція регіонального розвитку
«Офіс євроінтеграції» Херсонської області» у напряму створення передумов для
підвищення рівню інвестиційної привабливості Херсонщини, залучення
інвестиційних, кредитних ресурсів і коштів міжнародної технічної допомоги для
регіонального розвитку та забезпечення інституційного й інфраструктурного
зростання області в рамках реалізації заходів Програми;
- у межах делегованих повноважень забезпечувалося супроводження
поетапної реалізації в області 37-ми бізнес-проектів у галузях промисловості,
зокрема у сфері виробництва і постачання електроенергії з альтернативних видів
джерел, сільськогосподарського виробництва, включаючи модернізацію і
відновлення зрошувальних систем, та розбудови туристично-рекреаційної
інфраструктури, загальна кошторисна вартість яких в національній валюті України
станом на 01 липня 2021 року склала понад 81 296,357 млн грн, з передбаченим
створенням майже 890 нових робочих місць для жителів Херсонщини.
При цьому, незважаючи на відсутність фактів кінцевого впровадження в
області у січні-червні 2021 року інвестиційних проектів, на сьогодні обласною
державною адміністрацією забезпечується супроводження завершального етапу
реалізації масштабного проекту з будівництва Сиваської вітрової електростанції
потужністю 250 МВт за межами населених пунктів сіл Нововолодимирівка,
Першокостянтинівка і Строганівка в адміністративно-територіальних межах
Присиваської сільської та Чаплинської селищної об’єднаних територіальних
громад Каховського району області загальною вартістю 378,0 млн євро,
інвесторами якого є іноземні компанії «NBT AS», Норвегія, та «Total Eren»,
Франція (загальний обсяг виконаних робіт в рамках даного проекту становить
98,0%, введення об’єкта в експлуатацію заплановано на вересень-жовтень
поточного
року,
на
постійній
основі
вже
працевлаштовані
50 осіб).
Так, з початку 2021 року введено в експлуатацію наступні об’єкти у складі
Сиваської ВЕС, які на даний час функціонують в тестовому режимі:
- 6 пусковий комплекс I черги та 9 пусковий комплекс II черги Сиваської
ВЕС передбаченими потужностями 15,6 МВт та 15,6 МВт відповідно
з запланованим загальним відпуском електроенергії 86,854 млн кВт*год/рік;
- 10 та 11 пускові комплекси II черги Сиваської ВЕС передбаченими
потужностями 42,9 МВт та 42,9 МВт відповідно з запланованим загальним
відпуском електроенергії 119,425 млн кВт*год/рік;
- забезпечено організацію прийомів 20-ти особистих візитів представників
зарубіжного дипломатичного корпусу та ділових кіл, здійснених у Херсонську
область з метою встановлення або активізації зовнішньоекономічного та
інвестиційного співробітництва;
- активізовано співпрацю з міжнародними фінансовими і донорськими
організаціями шляхом збільшення участі місцевих громад в реалізації проектів та
програм міжнародної технічної допомоги – так, з початку 2021 реципієнти області
беруть участь в реалізації наступних програм та проектів:
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1) «U-LEAD з Європою» в частині створення/модернізації Центрів надання
адміністративних послуг шляхом продовження надання консультаційних послуг та
проведення дистанційного навчання операторів ЦНАПів з метою оптимізації
роботи та переведення надання послуг у дистанційний режим;
2) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»
(DOBRE), що підтримує проекти з розвитку сільських територій та
інституціональної спроможності ОТГ;
3) Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва (надає грантову
підтримку з післяврожайної доробки продукції, допомагає створенню доступу на
нові ринки збуту, сприяє підвищенню врожайності та застосуванню нових
технологій у сільському господарстві);
4) ПРООН «Зміцнення стійкості громад Херсонської області», спрямованого
на подолання негативного впливу СОVID-19 на соціально-економічний розвиток
Херсонської області;
5) «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) (USAID), метою якого є
вдосконалення якості надання послуг на місцевому рівні та створення мережі
креативних просторів;
6) «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про
енергоефективність в Україні», що впроваджується GIZ;
7) «Енергоефективність громадських будівель та вуличного освітлення у
муніципальному секторі Східної Європи за підтримки Північної екологічної
фінансової корпорації (НЕФКО);
8) Глобальна інноваційна програма екологічно чистих технологій для малих
та середніх підприємств України (GCIP Ukraine);
9) Грантова допомога по проектах людської безпеки програми «Кусаноне».
В рамках вищезазначених програм у першому півріччі 2021 року
забезпечувалася реалізація 26 нових проектів міжнародної технічної допомоги,
зокрема:
- 12-ти проектів в рамках Проекту ПРООН «Зміцнення стійкості громад
Херсонської області»;
- 10-ти мікро-проектів на територіях 5-ти територіальних громад області в
рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Децентралізація приносить
кращі результати та ефективність (DOBRE)»;
- проекту зі створення Регіонального акселератора GCIP для інновацій,
технологій та стартапів у Херсонській області (РА GCIP) на базі Херсонського
національного технічного університету;
- 2-х проектів на території Голопристанської та Херсонської територіальних
громад за програмою «Енергоефективність громадських будівель та вуличного
освітлення у муніципальному секторі Східної Європи» за підтримки Північної
екологічної фінансової корпорації (НЕФКО);
- 1 проекту в рамках проекту USAID «Зміцнення громадської довіри»
(UCBI II).
Поряд з цим, в області розпочато впровадження нових проєктів (програм)
міжнародної технічної допомоги:
1) проєкту ПРООН «Посилення стійкості громад в Херсонській області фаза II (SCR-II)» (2021 – 2022 роки, Херсонська область);
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2) проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» (2021 –
2024 роки, м. Генічеськ);
3) проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» (2021–
2023 роки, Херсонська область);
4) програми ООН з відновлення та розбудови миру (2021–2022 роки,
Херсонська область);
5) програми ЄС «Міцні регіони – Спеціальна програма підтримки України»
(2021–2023 роки, Херсонська область);
6) проєкту ЄС/ПРООН «Мери за економічне зростання» (2021–2024 роки,
Херсонська область);
7) проєкту «Місцева Власність Демократії: Прозоре управління на
Місцевому Рівні», який реалізується Естонським центром Східного партнерства
(ECEAP) та Громадською організацією «Український кризовий медіа-центр»
(2021–2022 роки, Новокаховська міська та Новотроїцька селищна територіальні
громади);
8) програми «Стійка Україна», що впроваджується Міжнародним Центром
Оборони та Безпеки (ICDS) (2021–2022 роки, Херсонська область);
9) проєкту ООН «Сприяння фінансуванню Цілей сталого розвитку в
Україні»;
10) проєкту
«EU4Resilience»
за
підтримки
Продовольчої
та
сільськогосподарської організації ООН (ФАО) (2021–2022 роки, Херсонська
область);
11) проєкту «Посилення спроможності регіональних та місцевих органів
влади для впровадження та застосування законодавства ЄС у сферах захисту
навколишнього середовища, протидії кліматичним змінам та розвитку
інфраструктурних проєктів» (APENA 3).
Табл. 1
Інформація
про результати досягнення очікуваних кількісних результатів
Програми розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного
співробітництва Херсонської області на 2019 – 2021 роки
станом на 01 липня 2021 року
№
з/п

Найменування показника

Заплановане
значення
показника
на 2021 рік

Фактичне
значення
показника
на 01 липня
2021 року

Результат
виконання
показника за
підсумками
січня-червня
2021 року

1

2

3

4

5

118,8%

123,9 %
(за січеньберезень
2021 року)

+5,1 в.п.

1.

Індекс капітальних
інвестицій (відсотків
до відповідного періоду
попереднього року)

8
1

2

3

4

5

2.

Обсяг капітальних
інвестицій (крім інвестицій
з державного бюджету)
у розрахунку на одну
особу населення
наростаючим підсумком
з початку року

16 285,0 грн

923,9 грн
(за січеньберезень
2021 року)

5,7%

3.

Темп зростання обсягу
прямих іноземних
інвестицій (акціонерного
капіталу), відсотків
до обсягу на початок року

104,0%

109,61%
(станом на
31 березня
2021 року)

+5,6 в.п.

4.

Обсяг прямих іноземних
інвестицій (акціонерного
капіталу) у розрахунку на
одну особу населення
наростаючим підсумком з
початку інвестування

233,6
дол.США

171,52
дол.США
(станом на
31 березня
2021 року)

73,4%

5.

Збільшення обсягу
експорту товарів,
вироблених в області

5,5%

27,9%
(за січеньтравень
2021 року)

+22,4 в.п.

6.

Підготовка інвестиційних
майданчиків

11
майданчиків

27
інвестиційних
пропозицій

+18 од.

7.

Кількість реалізованих
інвестиційних проектів

20 проектів

0 проектів

0%

8.

Збільшення кількості
залучених в область
програм МТД на

3 програми

11 програм

366,7%

9.

Збільшення кількості
залучених в область
проектів МТД на

10 проектів

26 проектів

260,0%

Примітки
зазначений показник відображує темп зростання загального обсягу
надходжень прямих іноземних інвестицій (інструментів участі в капіталі
іноземних інвесторів) у Херсонську область станом на 31 березня 2021 року по
відношенню до відповідного обсягу на 31 грудня 2020 року;
1
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орієнтовний показник щодо прямих іноземних інвестицій (інструментів
участі в капіталі іноземних інвесторів) у розрахунку на одну особу населення
Херсонської області станом на 31 березня 2021 року, розрахований виходячи із
кількості наявного населення регіону на 01 січня 2021 року (1 016 707 осіб)
(відповідно до методології складання платіжного балансу та міжнародної
інвестиційної позиції, складовими яких є статистичні дані щодо прямих іноземних
інвестицій, починаючи з 2020 року Національним банком України не здійснюється
розрахунок даного показника).
2

I. Інвестиційна діяльність
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
У першому півріччі 2021 року відповідальним виконавцем Програми –
управлінням
«Офіс інвестицій та розвитку експорту» обласної державної
адміністрації (далі – Управління), з метою отримання експертної підтримки з
питань дослідження економічно-інвестиційного потенціалу Херсонщини,
визначення стратегічних прогнозів стосовно перспектив інноваційноінвестиційного розвитку регіону та виявлення соціально-економічної динаміки
відповідної території, у тому числі з використанням інструменту смартспеціалізації, продовжено раніш встановлену в минулому році взаємодію з рядом
державних та приватних консалтингових установ і науково-дослідних організацій,
а саме:
1) з ТОВ «Інвестиційне агентство розвитку сільських територій» (м. Херсон)
щодо розробки концепції індустріального парку «Агропорт «Червоний маяк» на
території
Новорайської
сільської
об’єднаної
територіальної
громади
Бериславського району Херсонської області;
2) з Інститутом економіки та прогнозування НАН України (м. Київ) для
отримання консультативних послуг у сфері проведення наукових досліджень
на тему: «Розробка концепції інклюзивного сільського розвитку Херсонської
області «Нове українське село 2030»;
3) з Головним управлінням статистики у Херсонській області щодо
організації проведення статистичних досліджень соціально-економічної динаміки
області, необхідної для використання в діяльності структурних підрозділів
обласної державної адміністрації.
При цьому, Управлінням спільно з Департаментом розвитку сільського
господарства та зрошення обласної державної адміністрації також забезпечувалося
проведення аналізу інвестиційного потенціалу регіону шляхом систематичного
збору, узагальнення та оновлення анкетних даних щодо земельних ділянок і
виробничих площ (типу Greenfield та Brownfield), інвестиційних майданчиків та
об’єктів державної і комунальної власності, розташованих в адміністративнотериторіальних межах Херсонської області, які можуть бути потенційно
привабливими для започаткування інвестиційної діяльності та запропоновані
стратегічному партнеру, зокрема на умовах приватизації.
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За результатами проведеної роботи Управлінням підготовлено наступні
переліки потенційних об’єктів для залучення інвестицій українських або
іноземних суб’єктів господарювання, зокрема на засадах державно-приватного
партнерства, представлені на інвестиційному веб-порталі Херсонської області
(https://investinkherson.gov.ua/, тематичний розділ «Інвестиційні можливості»):
- пакет інвестиційних профілів міст, районів і територіальних громад
Херсонської області, висвітлених українською та англійською мовами (в загальній
кількості 8 одиниць);
- перелік інвестиційних пропозицій регіону (в загальній кількості
27 одиниць), які містять обґрунтування фінансово-економічної доцільності
майбутніх інвестиційних внесень, та можуть бути запропоновані потенційним
інвесторам для впровадження проектів у пріоритетних сферах економічного
розвитку Херсонщини, у тому числі на засадах концесійної діяльності та
приватизації;
- пакет інвестиційних об’єктів у розрізі вільних земельних ділянок та
виробничих площ області (типу Greenfield і Brownfield) в загальній кількості
211 одиниць, придатних для започаткування інвестиційної діяльності на їх
територіях;
- перелік об’єктів державної та комунальної власності області (в загальній
кількості 10 одиниць), які можуть бути запропоновані ефективному приватному
власнику на умовах приватизації;
2. Організація розроблення бізнес-планів, 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,
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
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, туристично-рекреаційній та промисловій галузях.
При цьому, з метою створення належних організаційно-технічних умов для
впровадження економічно значущих інвестиційних проектів у регіоні та надання
методичної підтримки суб’єктам господарської діяльності в реалізації ними
інвестиційних ініціатив упродовж першого півріччя 2021 року Управлінням
спільно з галузевими структурними підрозділами обласної державної адміністрації
актуалізовано раніш розроблені інвестиційні пропозиції регіону в загальній
кількості 27 одиниць, які можуть бути реалізовані у пріоритетних сферах
економічного розвитку на територіях міст, районів та об’єднаних територіальних
громад Херсонської області, у тому числі на засадах концесійної діяльності та
приватизації, а саме:
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- в агропромисловому комплексі – інвестиційні пропозиції з впровадження
інноваційних агропромислових технологій та будівництва наступних
сільськогосподарських об’єктів в області: «Організація оптового ринку
сільськогосподарської продукції у Херсонській області», «Організація оптовороздрібного ринку сільськогосподарської продукції у Херсонській області «Новий
ринок», «Будівництво заводу з випуску заморожених і сушених ягід, фруктів та
овочів», «Створення Херсонської асоціації водокористувачів – шлях до
інноваційного зрошення», «Створення технології отримання товарних перлів» та
«Створення технологія вирощування австралійських тропічних раків в умовах
півдня України»;
- в промислово-енергетичному комплексі – інвестиційні пропозиції
«Побудова єдиної стільникової цифрової ефірно-кабельної мережі на основі
технології МІТРІС», «Будівництво заводу з виробництва цементу, розвідування
кар’єру вапняку», «Будівництво заводу з виробництва плитки, видобуток червоної
глини», «Будівництво потужностей зі сміттєпереробки на території Херсонської
області», «Розвиток Херсонського індустріального парку», «Реконструкція та
модернізація ПрАТ «Херсонський нафтопереробний завод» та «Приватизація
ДП «Геройське дослідно-промислове підприємство»;
- у транспортній інфраструктурі – інвестиційна пропозиція «Приватизація
ДП «Скадовський морський торговельний порт» та «Концесія міжнародного
аеропорту «Херсон»;
- в туристично-рекреаційному комплексі – інвестиційні пропозиції
«Будівництво готельно-ресторанного комплексу на березі Дніпра в м. Херсоні»,
«Створення багатофункціонального реабілітаційного центру «InterMedicalEcoCity»
на території Арабатської Стрілки Генічеського району області», «Створення
рекреаційного об’єкта «Олешківська Січ» на березі річки Конка, «Будівництво
аквапарку на території Чорноморського курорту «Лазурне», «Розбудова
узбережжя Чорного моря в межах Лазурненської селищної ради Скадовського
району області «La Perla Azzurra», «Будівництво бази зеленого туризму з
елементами активного відпочинку», «Створення Центру олімпійської підготовки з
водних видів спорту», «Урбанізація Генічеська – шлях до створення курортнотуристичного міста», «Центр олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка»,
Будівництво готельного комплексу TAVRIA SPA RESORT на території м. Нова
Каховка», «Будівництво лікувально-оздоровчого комплексу на базі Лемурійського
озера» та «Створення картодрому у складі спортивно-технічного центру».
Станом на 01 липня 2021 року зазначені презентаційні матеріали розміщено
на інвестиційному веб-порталі Херсонської області (https://investinkherson.gov.ua/)
у тематичному розділі «Інвестиційні пропозиції».
Напрямок діяльності 2 «Створення інвестиційного продукту»
1. Виготовлення та оновлення інвестиційного паспорта області
Управлінням розроблено оновлену концепцію інвестиційного паспорта
Херсонської області «Region Investment Passport» з урахуванням останніх
офіційних даних державних статистичних спостережень щодо основних
показників соціально-економічного розвитку області у 2021 році та актуальних
інвестиційних пропозицій регіону, які можуть бути запропоновані потенційним
бізнес-партнерам для впровадження діяльності у сільськогосподарській,
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промислово-енергетичній, транспортно-логістичній та туристично-рекреаційній
сферах, у тому числі на засадах концесійної діяльності та приватизації.
Планується, що видання вказаного рекламно-презентаційного продукту
забезпечуватиметься Управлінням у наступному звітному періоді у разі наявності
фінансових ресурсів, виділених з обласного, місцевого бюджетів або інших
джерел, для забезпечення виконання відповідного заходу зазначеної Програми.
2. Розроблення та виготовлення галузевих інвестиційних буклетів
У першому півріччі 2021 року Управлінням не забезпечувалося розроблення
та виготовлення галузевих інвестиційних буклетів з огляду на відсутність
виділених з обласного, місцевих бюджетів або інших джерел фінансування коштів
на проведення відповідних видатків у зазначеному періоді в рамках виконання
даного заходу Програми.
3. Створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової
продукції для представлення потенційним інвесторам
У звітному періоді 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,
запланованої до виготовлення у другому півріччі 2021 року, з метою її
розповсюдження серед потенційних інвесторів і бізнес-партнерів під час
представлення обласною державною адміністрацією агропромислового потенціалу
Херсонщини в рамках виставково-ярмаркових і презентаційних заходів
міжнародного характеру.
4. Розроблення місцевих програм розвитку інвестиційної діяльності із
включенням до них пріоритетних для економічного розвитку відповідних
територій проєктів та передбаченням фінансування заходів
У 2019 році районними державними адміністраціями, міськвиконкомами
міст обласного значення та об’єднаними територіальними громадами області
розроблено Плани регіонального розвитку відповідних територій на 2019 –
2021 роки, до яких увійшли інвестиційні проекти у пріоритетних сферах
економічного розвитку відповідних територій та ініціативні пропозиції місцевих
громад щодо реформування житлово-комунальної, медичної, освітньої та інших
соціальних сфер.
Напрямок діяльності 3 «Поширення інвестиційної продукції та маркетинг
територій»
1. Просування та модернізація інвестиційного порталу:
www.investinkherson.gov.ua
З початку 2021 року Управлінням забезпечувалося безперервне систематичне
супроводження та наповнення актуальним інформаційним контентом єдиного
інвестиційного веб-порталу Херсонської області (https://investinkherson.gov.ua),
створеного у 2016 році з метою презентації інвестиційного потенціалу
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Херсонщини в інтернет-просторі та встановлення комунікацій з потенційними
діловими партнерами, за допомогою якого здійснювалося інформування цільової
аудиторії у розрізі наступної тематики:
- щодо вільних земельних ділянок (типу Greenfield та Brownfield) і вільних
виробничих площ Херсонської області, на територіях яких можливе впровадження
інвестиційних проектів (з представленням на інтерактивній карті);
- загальних відомостей щодо інвестиційної спроможності регіону за
пріоритетними напрямами економічного розвитку, включаючи наявні мінеральносировинні ресурси;
- успішних прикладів здійснених інвестицій та історій успіху ключових
компаній-інвесторів області;
- перспективних інвестиційних проектів та пропозицій Херсонщини, які
потребують залучення додаткових фінансових джерел;
- методично-довідкових матеріалів «Дорожня карта інвестора» та «Дорожня
карта будівництва об’єктів альтернативної енергетики», призначених для
практичного використання суб’єктами господарської діяльності, які є
безпосередніми учасниками інвестиційних процесів в області, або розглядають
перспективу започаткування інвестиційної діяльності у сфері спорудження
об’єктів з вироблення електроенергії з альтернативних видів джерел;
- діяльності Херсонської регіональної ради інвесторів та з питань захисту
бізнесу, утвореної розпорядженням голови Херсонської обласної державної
адміністрації від 05 лютого 2020 року № 108 (консультативно-дорадчого органу при
обласній державній адміністрації, утвореного для надання методичноорганізаційної підтримки з боку місцевих органів державної влади діючим в
області суб’єктам інвестиційної діяльності);
- інвестиційного атласу надрокористувача;
- «Приватизація» (представлено презентацію загальних об’єктів державної і
комунальної власності Херсонської області, які можуть бути приватизовані у
встановленому законодавством порядку);
- переліку міжнародних виставково-ярмаркових та інших презентаційних
заходів інвестиційно-економічної спрямованості, запланованих до проведення у
2021 році на території України та за кордоном;
- нормативно-правової бази чинного законодавства у сфері інвестиційної
діяльності та державно-приватного партнерства.
При цьому, з метою привернення особливої уваги з боку цільової медіааудиторії та створення передумов для підвищення відвідуваності зазначеного вебпорталу Управлінням застосовувалася практика з розміщення презентацій щодо
окремих перспективних інвестиційних пропозицій Херсонщини, які потребують
першочергового залучення коштів приватних інвесторів, на головній сторінці
інвестиційного веб-порталу області (у тематичній рубриці «Останні новини»).
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
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З метою активізації міжрегіонального зовнішньоекономічного та
інвестиційного співробітництва області з регіонами зарубіжних країн, демонстрації
економічної спроможності Херсонщини перед потенційними іноземними й
вітчизняними бізнес-партнерами та сприяння просуванню продукції регіональних
товаровиробників на світові ринки упродовж першого півріччя 2021 року
представниками обласної державної адміністрації забезпечено участь у
5-ти наступних міжнародних 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) – під час однієї з найвпливовіших міжнародних виставкових подій світу,
яка щороку збирає понад 100 тисяч відвідувачів зі 185-ти держав та проходить у
місті Дубай (ОАЕ) – головному торгівельному хабі, орієнтованому на ринки
арабських держав, делегацією від Херсонської області у складі представників
підприємств агропромислової сфери представлено власну конкурентоспроможну
продукцію серед потенційних іноземних зовнішньоекономічних партнерів та взято
участь у перемовинах у форматі В2В;
- Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» за участю
Президента України Володимира Зеленського (22-24 лютого 2020 року, м. Київ) –
під час ділової панелі заходу «Подорожуючи Півднем: презентація південних
туристичних локацій» продемонстровано 2 потужні інвестиційні проекти з
розвитку туристично-рекреаційної галузі Херсонщини, які передбачають
будівництво масштабних об’єктів цілорічного функціонування у регіоні та
розбудову сучасної якісної інфраструктури України, зокрема, в рамках
Національної програми «Велике будівництво», а саме: проект з розбудови
узбережжя Чорного моря «La Perla Azurra» з метою створення нової курортнолікувальної та туристичної інфраструктури на територіях Голопристанського і
Скадовського районів області загальною вартістю 1,0 млрд дол.США (ініціатор
проекту – ПП «Компанія «Майстер-Фіш», м. Херсон) та проект зі створення
багатофункціонального реабілітаційного центру «InterMedicalEcoCity» для
лікування хворих з хронічною неврологічною патологією на узбережжі
Азовського моря на території Генічеського району області загальною вартістю
20,0 млн дол.США (ініціатор проекту – ТОВ «Міжнародна клініка відновного
лікування, м. Трускавець Львівської області);
- онлайн-бізнес-конференції «Україна – Єгипет: перспективні
сфери
взаємодії», проведеній Торгово-промисловою палатою України за участю
представників українських та єгипетських дипломатичних установ, профільних
міністерств та торгово-промислових палат обох країн, галузевих асоціацій та
ділових кіл Україні і Єгипту (18 березня 2021 року) – в рамках заходу висвітлено
найбільш перспективні і пріоритетні напрями українсько-єгипетського
співробітництва у зовнішньоекономічній та інвестиційній сферах, зокрема у
галузях харчової промисловості, енергетики та сфері фармацевтики і медичного
обслуговування, а також проведено ряд секторальних робочих груп,
супроводжених перемовинами сторін у форматі В2В;
- XXXIII Міжнародній агропромисловій виставці «AGRO 2021» (08-11 червня
2021 року, м. Київ) – презентовано інвестиційну спроможність Херсонської області у
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сільськогосподарській галузі та продемонстровано брендову продукцію ключових
регіональних товаровиробників;
- І Міжнародному інвестиційному форумі «Південна стратегія розвитку»
(10 – 11 червня 2021 року, с. Стрілкове Генічеського району області) – в рамках
заходу представлено інвестиційний потенціал Херсонщини, зокрема у галузі
агропромислового виробництва, та продемонстровано високоякісну інноваційну
продукцію окремих регіональних товаровиробників на виставково-ярмарковому
майданчику крафтових продуктів.
3. Організація спільних з представниками бізнесу роуд-шоу, цільових бізнесмісій для представлення 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
Управлінням забезпечено участь в організованих обласною державною
адміністрацією спільних з представниками ділових і підприємницьких кіл регіону
5-ти цільових бізнес-місіях, які відбулися у першому півріччі 2021 року в
адміністративно-територіальних межах Херсонської області, у тому числі в режимі
онлайн, з метою презентації економічної спроможності Херсонщини перед
потенційними інвестиційними та зовнішньоекономічними партнерами, а саме:
- робочій нараді між керівництвом обласної державної адміністрації та
представниками Китайської асоціації малих і середніх підприємств, присвяченій
обговоренню перспективи започаткування у Херсонській області українськокитайського міжрегіонального співробітництва в сфері реалізації інвестиційних
проектів у галузі сільськогосподарського виробництва, зокрема переробної
промисловості (02 березня 2021 року, м. Херсон) – під час заходу представлено
пілотні інвестиційні проекти з розвитку інноваційного зрошення та створення
сільськогосподарських
індустріальних
парків
у
Херсонській
області,
розташованих біля сировинних баз та об’єктів транспортної інфраструктури
регіону.
За результатами проведеної наради визначено спільні міжрегіональні
інтереси сторін у зовнішньоекономічній й інвестиційній сферах та узгоджено
можливі першочергові дії для започаткування співробітництва у відповідних
напрямах діяльності;
- робочій зустрічі між головою обласної державної адміністрації С.Козирем
та координатором програм Турецького агентства зі співробітництва та координації
(ТІКА) в Україні паном Джунейт Есмером (10 березня 2021 року, м. Херсон) –
обговорено можливості щодо реалізації проектів міжнародної технічної допомоги
на території Херсонської області, донором яких є Уряд Турецької Республіки
через Турецьке агентство зі співробітництва та координації (ТІКА), зокрема в
освітній і гуманітарній галузях та інших соціальних сферах, спрямованих на
покращення якості життя і добробуту населення Херсонщини;
- робочій онлайн-зустрічі між представниками обласної державної
адміністрації та Ізраїльським агентством з розвитку міжнародного співробітництва
MASHAV (24 березня 2021 року) – учасниками заходу від Херсонської області
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отримано експертну підтримку від ізраїльських бізнес-партнерів з питань
впровадження високорозвинених технологій виробництва у сільськогосподарській
сфері та презентовано інвестиційну спроможність Херсонщини в агропромисловій
галузі;
- робочій онлайн-зустрічі між головою обласної державної адміністрації
С.Козирем та членами Міжнародної ради бізнес-асоціацій та палат в Україні
(ICBAC) (16 квітня 2021 року) – опрацьовано перспективи консолідації зусиль між
українськими та іноземними діловими, урядовими та неурядовими організаціями,
з метою налагодження ділових контактів Херсонщини з іноземними інвесторами,
сприяння виходу регіональних підприємств на нові зовнішні ринки та пошуку
надійних зовнішньоекономічних партнерів.
В ході проведення заходу обласною державною адміністрацією
презентовано інвестиційний потенціал регіону, зокрема існуючу транспортнологістичну мережу, функціонуючу інфраструктуру, ряд проектів у галузі
сільськогосподарського виробництва та потенційні об’єкти приватизації;
- робочої зустрічі між головою обласної державної адміністрації С.Козирем і
посадовими особами ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій»
(UkraineInvest) С.Цівкачем і Д.Дніпровим (28 квітня 2021 року, м. Херсон) –
опрацьовано подальші напрями співробітництва між Херсонською обласною
державною адміністрацією, Херсонською міською радою та установою
«UkraineInvest» у сфері залучення інвестицій іноземних і вітчизняних бізнеспартнерів для розвитку індустріальних парків та реалізації потужних
інфраструктурних проектів Херсонщини.
При цьому, представникам зазначеної організації продемонстровано
ключові інвестиційні пропозиції регіону у сільськогосподарській, промислововиробничій та туристично-рекреаційній галузях (зокрема, проект з розбудови
узбережжя Чорного моря «La Perla Azzurra» загальною вартістю близько 1,0 млрд
дол.США, яким передбачено забудову морського узбережжя сучасними
готельними комплексами на озері Устричне між селищами Приморське і Лазурне
на території Скадовського району області), а також організовано ознайомчі візити
на промислові об’єкти Херсонщини, які є прикладами успішно реалізованих
інвестиційних проектів в області (ПрАТ «Князя Трубецього» у с. Веселе
Бериславського
району
області,
ПрАТ
«Чумак»,
Каховська
філія
ТОВ «АТ «Каргілл» та ТОВ «ТерраТарса Україна» в м. Каховка).
.Напрямок діяльності 4 «Промоція інвестиційного потенціалу Херсонської
області»

1. Організація та проведення щорічного Міжнародного форуму
«Таврійські горизонти»
Обласною державної адміністрацією 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 та створення передумов для активізації
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зовнішньоекономічного співробітництва області з регіонами зарубіжних країн
(орієнтовний термін проведення заходу – вересень-жовтень поточного року).
Поряд з цим, у звітному періоді Управлінням розпочато організаційні заходи
напередодні проведення в області у вересні 2021 року Українсько-турецького
бізнес-форуму (на базі ДП «Херсонський морський торговельний порт»),
спрямованого на інтенсифікацію міжрегіонального українсько-турецького
ділового співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційній сферах,
зокрема з рамках реалізації в області інвестиційного проекту з розвитку
стратегічного об’єкта портової інфраструктури – державного підприємства
«Херсонський морський торговельний порт», на засадах концесійної діяльності.
2. Організація та проведення місцевих інвестиційних та економічних
галузевих форумів у районах та містах області
З метою презентації інвестиційного потенціалу Херсонщини, демонстрації її
видатних досягнень у сфері сільськогосподарського і промислового виробництва та
створення дієвих передумов для нарощування експортного потенціалу регіональних
аграріїв і товаровиробників у звітному періоді організовано та 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) – у вказаному заході взяли участь представники ділових кіл та
потенційні зарубіжні інвестори зі США, Ізраїлю, Німеччини та Туркменістану,
міжнародні економічні експерти, посадові особи місцевих органів державної
влади й органів місцевого самоврядування, керівники регіональних промислових
підприємств та громадські діячі.
В рамках форуму «Відкритий регіон» відбулася виставка-презентація
виробничих досягнень регіональних підприємств Херсонщини у сферах
агропромислової діяльності та виробництва енергоефективних технологій, а також
демонстрація ключових інвестиційних проектів області, які можуть бути
впроваджені у промисловій галузі, туристично-рекреаційній та транспортнологістичній сферах;
- щорічну XIX міжрегіональну спеціалізовану сільськогосподарську виставкуфорум «Фермер 2021» (03-04 березня 2021 року, м. Херсон), організовану обласною
державною адміністрацією у співпраці з Херсонським виставковим центром «ЕкспоЦентр».
Під час зазначеного заходу презентовано інвестиційний потенціал Херсонщини
в сільськогосподарській галузі, представлено передовий світовий досвід з розвитку
агропромислового виробництва за умови залучення інвестицій або грантових коштів
міжнародних фінансових і донорських та ознайомлено його відвідувачів з широким
спектром послуг для аграріїв, демонстраційними матеріалами у сфері насінництва,
рослинництва та селекції, сільськогосподарською технікою й обладнанням,
мінеральними і органічними добривами та засобами захисту рослин.
При цьому, в рамках заходу також проведено аграрну конференцію на тему:
«Інтеграція в ланцюги доданої вартості», в ході якої обговорено питання залучення
додаткових інвестиційних ресурсів у розбудову агропромислового комплексу регіону,
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реалізації пріоритетних напрямів підтримки агропромислового розвитку та
особливостей впровадження нових напрямків грантових проектів;
- І Міжнародний інвестиційний форум «Південна стратегія розвитку»
(10 – 11 червня 2021 року, с. Стрілкове Генічеського району Херсонської області),
організований обласною державною адміністрацією за підтримки Проекту
«Українська ініціатива зміцнення громадської довіри (UCBI)» (USAID/OTI, який
відбувся під патронатом Президента України Володимира Зеленського та голів
Запорізької, Миколаївської й Одеської областей з метою активізації діяльності
щодо створення передумов для реінтеграції тимчасово окупованих територій
України, зокрема Автономної Республіки Крим, та масштабної презентації
інвестиційних проектів, які стануть основою для розвитку південних регіонів
України (далі – Форум).
У заході взяли участь близько 600 осіб, зокрема 168 голів територіальних
громад південних регіонів України, понад 400 інших гостей, серед яких –
представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування 7-ми українських областей, народні депутати України,
представники іноземного дипломатичного корпусу на території України, члени
міжнародних фінансових і донорських організацій, потенційні інвестори та
представництво вітчизняних й іноземних бізнес-кіл, а також волонтери і
професійні спікери.
В рамках Форуму відбулися 2 пленарні засідання та 12 тематичних сесій, під
час яких опрацьовано ряд актуальних питань, пов’язаних з проблемами деокупації
Криму та реінтеграцією трудових і бізнес-ресурсів відповідної території, а також
розбудовою та соціально-економічним розвитком тимчасового прикордоння з
Автономною Республікою Крим за рахунок впровадження інвестиційно
привабливих проектів і бізнес-ідей.
На демонстраційних майданчиках Форуму було представлено потужні
інвестиційні пропозиції Херсонщини, зокрема проекти з будівництва
Південноукраїнського центру трансплантології в м. Херсоні, індустріального
парку «СкадовськІндастріалІнвест» в м. Скадовськ, орієнтованого на переробку та
збереження сільськогосподарської продукції, «Цілорічні курорти Півдня» з
передбаченим будівництвом комплексів цілорічного санаторно-медичного
відпочинку у Херсонській і Миколаївській областях, проект з реконструкції
Міжнародного аеропорту «Херсон» та ряд інших перспективних варіантів
інфраструктурного розвитку у сферах «зеленої» енергетики, модернізації
зрошувальних систем, цифрової трансформації і безпеки та розвинення
різноманітних видів туризму й дозвілля.
При цьому, однією з головних обговорюваних на Форумі тем було
вирішення проблеми відсутності газифікації жителів Новотроїцької та Генічеської
територіальних громад Херсонської області, постраждалих внаслідок розірвання
газотранспортної системи півдня України після окупації АР Крим, за рахунок
нового будівництва газопроводу довжиною 96 кілометрів, призначеного для
газифікації понад 9,0 тисяч домогосподарств у 44-х населених пунктах на вказаних
територіях.
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Водночас в рамках заходу представлено також 30 громадських і бізнесініціатив, успішно працюючих вже в окремих регіонах України, які можуть бути
реалізовані у тому числі у Херсонській області.
За результатами проведеного Форуму створено дієві передумови щодо
розширення співробітництва голів територіальних громад південних українських
регіонів з більшим колом представництва грантових програм в Україні, проведено
голосування за спільне комюніке представників місцевого самоврядування Півдня
України та підписано Меморандум про співпрацю між Національним авіаційним
університетом, КП ХОР «Херсонські авіалінії» та КП ХОР «Обласний авіаційнотехнічний спортивний клуб».
3. Просування та модернізація офіційного веб-сайту щорічного
Міжнародного форуму «Таврійські горизонти»:
www.tavrianhorizons.in.ua
Упродовж першого півріччя 2021 року 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 веб-ресурсі необхідних інформаційних повідомлень з відповідної
тематики.
4. Виготовлення та оновлення промо-ролика щодо потенціалу області,
іншої мультимедійної продукції, створення банку фотографій, діаграм і
графіків, слайд-шоу та анімації
У звітному періоді Управлінням та 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 січні-червні 2021 року.
5. Розміщення матеріалів про інвестиційні та зовнішньоекономічні
можливості області та рекламних матеріалів щодо окремих проектів в
міжнародних та іноземних спеціалізованих виданнях
У зв’язку з відсутністю коштів, виділених з обласного бюджету у січнічервні 2021 року на фінансування даного заходу Програми, у звітному періоді
Управління не мало фінансової змоги для організації діяльності з публікації
інформаційних матеріалів, присвячених відображенню інвестиційно-економічної
спроможності Херсонщини, у всеукраїнських або іноземних спеціалізованих
виданнях.
7. Організація презентацій інвестиційного потенціалу області на базі
посольств інших держав
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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 звітному
періоді не забезпечувалася.
8. Організація та проведення українського форуму грального бізнесу
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.
II. Міжнародне співробітництво
Напрямок діяльності 5 «Активізація міжнародного співробітництва та
організація протокольних заходів»
1. Забезпечення візитів бізнес-місій країн світу до області, проведення
спільних заходів торгово-економічного та інвестиційного спрямування
(прийом офіційних іноземних делегацій, представницькі видатки)
Протягом першого півріччя 2021 року Управлінням забезпечено організацію
прийомів 20-ти особистих візитів представників зарубіжного дипломатичного
корпусу та ділових кіл, здійснених у Херсонську область з метою встановлення
або активізації зовнішньоекономічного та інвестиційного співробітництва,
зокрема:
- Надзвичайного і Повноважного Посла Латвійської Республіки в Україні
пана Юріса Пойнканса (10 січня 2021 року, м. Херсон) – обговорено шляхи
співпраці сторін у соціально-політичній, економічній та гуманітарній сферах.
При цьому, зазначеною дипломатичною особою здійснено ознайомчий візит
на розташовані на адміністративній межі з Автономною Республікою Крим
контрольно-пропускні пункти «Чонгар» і «Каланчак» з метою спілкування з
контингентом вимушено переселених осіб, які прибувають на материкову Україну,
та виявлення їх проблематики під час перетину державного кордону України;
- представників Китайської асоціації малих і середніх підприємств
(02 березня 2021 року, м. Херсон) – обговорено перспективи започаткування
українсько-китайського міжрегіонального співробітництва у сфері реалізації
інвестиційних проектів у галузі сільськогосподарського виробництва на території
Херсонської області, зокрема переробної промисловості.
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При цьому, потенційній аудиторії бізнес-партнерів були представлені
пілотні інвестиційні проекти з розвитку інноваційного зрошення та створення
сільськогосподарських
індустріальних
парків
у
Херсонській
області,
розташованих біля сировинних баз та об’єктів транспортної інфраструктури
регіону.
За результатами здійсненого візиту визначено спільні міжрегіональні
інтереси сторін у зовнішньоекономічній й інвестиційній сферах та узгоджено
можливі першочергові дії для започаткування співробітництва у відповідних
напрямах діяльності;
- координатора програм Турецького агентства зі співробітництва та
координації (ТІКА) в Україні пана Джунейт Есмера (10 березня 2021 року,
м. Херсон) – обговорено можливості щодо реалізації проектів міжнародної
технічної допомоги на території Херсонської області, донором яких є Уряд
Турецької Республіки через Турецьке агентство зі співробітництва та координації
(ТІКА), зокрема в освітній і гуманітарній галузях та інших соціальних сферах,
спрямованих на покращення якості життя і добробуту населення Херсонщини;
- Генерального консула Республіки Польща в Одесі пані Катажини Солек
(10 березня 2021 року, м. Херсон) – опрацьовано перспективні напрями
співробітництва між Україною та Польщею, зокрема взаємодії регіонів Польщі з
Херсонською областю у зовнішньоекономічній, інвестиційній і культурно-освітній
сферах, та досягнуто домовленостей щодо спільного проведення у квітні
поточного року в м. Херсоні пам’ятних заходів, присвячених 80-й річниці від дня
смерті відомого бригадного польського генерала і громадського діяча Маріуша
Заруського;
- Надзвичайного і Повноважного Посла Соціалістичної Республіки В’єтнам
в Україні пана Нгуєн Хонг Тхакх, Надзвичайного і Повноважного Посла
Респубіки Індонезія в Україні пана Юдді Кріснанді та Надзвичайного і
Повноважного Посла Малайзії в Україні пана Дато Раджа Реза Раджа Заіб Ша
(22 березня 2021 року, м. Херсон) – обговорено кроки щодо подальшої співпраці
області з регіонами В’єтнаму, Індонезії та Малайзії у сфері реалізації спільних
проектів в аграрній та інших економічних галузях;
- заступника Надзвичайного і Повноважного Посла Чеської Республіки в
Україні пана Іржі Прецліка і заступника Надзвичайного і Повноважного Посла
Словацької Республіки в Україні паном Матуша Корба (29 квітня 2021 року,
м. Херсон) – обговорено перспективи активізації українсько-чесько-словацького
міжрегіонального співробітництва у зовнішньоекономічній, інвестиційній,
сільськогосподарській та туристичній сферах;
- Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні пана
Бартош Ціхоцкі та Надзвичайного і Повноважного Посла Румунії в Україні пана
Крістіан-Леон Цуркану (11 травня 2021 року, м. Херсон) – опрацьовано
перспективні напрями українсько-польсько-румунського міжрегіонального
зовнішньоекономічного й інвестиційного співробітництва та презентовано
інвестиційно-економічний потенціал Херсонщини;
- заступника Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в
Україні пана Йоав Бистрицьки (12 травня 2021 року, м. Херсон) – обговорено
перспективи інвестиційного та зовнішньоекономічного співробітництва в рамках
українсько-ізраїльського діалогу, зокрема в контексті реалізації з 01 січня
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2021 року Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Держави Ізраїль, а також можливість встановлення ділових контактів Херсонщини
з ізраїльським експертним, науковим і бізнес-середовищем у сфері застосування
інноваційних технологій іригації та впровадження в області спільного
інвестиційного проекту з розвитку систем зрошення за участю бізнес-партнерів зі
Сполучених Штатів Америки й Держави Ізраїль з метою надання фінансовотехнічної підтримки місцевим сільськогосподарським виробникам;
- Надзвичайного і Повноважного Посла Естонської Республіки в Україні
пана Каімо Кууск та державного секретаря Міністерства закордонних справ
Естонської Республіки пана Йонатана Всевіова (12 травня 2021 року, м. Херсон) –
обговорено майбутні напрями українсько-естонської міжрегіональної співпраці у
сферах економіки та кібербезпеки, зокрема щодо створення за естонською
моделлю безпекового комплексу на території України з розвитку інформаційної,
комунікаційної та кібербезпеки з метою захисту об’єктів критичної
інфраструктури й інформаційного простору;
- Спікера Сеймаса Литовської Республіки пані Вікторії Чмілітє-Нільсен та
голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова (13 травня 2021 року,
Херсонська область) – розглянуто умови функціонування КПВВ «Чонгар» та
«Каланчак», порядок здійснення митного й прикордонного контролю на межі з
тимчасово окупованою територією АР Крим, роботу сервісної зони на контрольнопропускних пунктах в’їзду/виїзду та проведено зустріч з представниками
кримськотатарського народу в області на базі закладу вищої освіти «Херсонська
державна морська академія»;
- Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Данія в Україні пана
Олє Егберг Міккельсен, Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства
Норвегія в Україні пана Еріка Сведала та Надзвичайного і Повноважного Посла
Королівства Швеція в Україні паном Тобіаса Тиберг (19-21 травня 2021 року,
Херсонська область) – обговорено перспективи активізації міжрегіональної
співпраці Херсонщини з регіонами країн Скандинавії у соціально-економічній та
гуманітарній сферах.
2. Забезпечення протокольною 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
У звітному періоді Управлінням забезпечувалося належне оформлення
протокольною 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.
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3. Забезпечення організації візитів делегацій 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 (Туреччина),
Акмолинська область (Казахстан), Гомельська та Могильовська області
(Білорусь), муніципалітети Ланчхутті, Озургеті і Чохатаурі (Грузія)
Управлінням розпочато підготовку робочого візиту офіційної делегації від
Херсонської області до міст Каїр, Дум’ят та Александрія (Єгипет), запланованого
на друге півріччі 2021 року, з метою активізацій двостороннього міжрегіонального
співробітництва Херсонщини з адміністративно-територіальними одиницями
зарубіжних країн, зокрема у зовнішньоекономічній та інвестиційній сферах.
4. Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції
з логотипами Херсонської області
З огляду на відсутність виділених у першому півріччі 2021 році коштів з
обласного бюджету 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.
Напрямок діяльності 6 «Виставково-ярмаркові заходи»
1. Організація та проведення агропромислової виставки «АГРОПОРТ»
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».
2. Організація представлення експозиції Херсонщини на Міжнародній
аграрній виставці «Агро» (м. Київ)
У першому півріччі 2021 року Департаментом розвитку 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).
Так, у цьогорічному заході понад 1000 підприємств-учасників із 10 регіонів
України та ряд іноземних компаній з Німеччини, Польщі, Китаю, Литви, Італії і
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Туреччини продемонстрували найновіші галузеві досягнення та інноваційні рішення,
сучасну сільськогосподарську техніку та устаткування.
При цьому, в рамках Міжнародної агропромислової виставки «AGRO 2021»
відбулося 12 спеціалізованих виставкових заходів, зокрема «ЕкспоАгроТех»,
«Агротранспорт і логістика», «Біопаливо», Hi-Tech Агро, Animal”EX, Agro Build-Expo,
FishExpo, «Рослинництво і агрохімія», Organic, «Еквісвіт», «Сучасний фермер», Eco
House.
Під час «AGRO 2021» делегацією від Херсонської області продемонстровано
конкурентоспроможні агропромислові товари і послуги, зокрема органічну продукцію
регіональних товаровиробників, та інвестиційні проекти і розробки регіону у сфері
сільськогосподарського виробництва.
3. Участь делегацій області у виставково-ярмаркових заходах, у тому
числі Міжнародній універсальній виставці «Весна в Гомелі та у галузевих
заходах
Упродовж першого півріччя 2021 року забезпечувалася участь делегацій від
Херсонської області у складі представників обласної державної адміністрації,
Херсонської торгово-промислової палати та регіональних підприємницьких і
бізнес-кіл, в роботі 5-ти наступних міжнародних та всеукраїнських виставковоярмаркових заходів, які відбулися у відповідному періоді на території України та
за кордоном:
- виставці-презентації товарів регіональних підприємств Херсонщини у
сферах агропромислової діяльності та виробництва енергоефективних технологій
в рамках Міжнародного інвестиційного форуму «Відкритий регіон» (29 січня
2021 року, м. Херсон);
- міжнародній виставці харчової промисловості та виробництва напоїв
Gulfood Trade Show (21-25 лютого 2021 року, м. Дубай, Об’єднані Арабські
Емірати);
- щорічній XIX міжрегіональній спеціалізованій сільськогосподарській
виставці-форумі «Фермер 2021» (03-04 березня 2021 року, м. Херсон);
- XXXIII Міжнародній агропромисловій виставці «AGRO 2021» (08-11 червня
2021 року, м. Київ);
- виставково-ярмарковому заході з демонстрації крафтової агропромислової
продукції виробників Херсонщини в рамках І Міжнародного інвестиційного
форуму «Південна стратегія розвитку» (10 – 11 червня 2021 року, с. Стрілкове
Генічеського району області).
4. Забезпечення участі Херсонської області у форумі регіонів Україна –
Білорусь і супутніх виставкових та інших заходах
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 (Республіка Білорусь) за участю Президента України
Володимира Зеленського, залишається невирішеним.
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5. Виготовлення та оновлення іміджевого мобільного виставкового
стенда області для участі в національних і міжнародних виставкових заходах
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.
Напрямок діяльності 7 «Залучення та супровід проектів міжнародної технічної
допомоги»
1. Організація навчання представників територіальних громад щодо
розробки 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 в ОТГ за підтримки USAID, IDLO,
U-LEAD, Уряду Чеської Республіки;
- проєкти розвитку в ОТГ у рамках програми «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 бізнесрозвитку плодоовочівництва», «Підтримка аграрного і сільського розвитку»
тощо
З метою підвищення ефективності координації діяльності у сфері залучення
і використання міжнародної технічної допомоги у Херсонської області та
посилення ролі місцевих територіальних громад щодо співробітництва зі
світовими фінансовими і грантово-донорськими організаціями у першому півріччі
2021 року Управлінням забезпечувалося залучення представників органів
місцевого самоврядування в області до участі у ряді навчально-практичних заходів
з відповідної тематики, зокрема:
- серії вебінарів з питань впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки
(ЄЕВ) – інструменту Угоди мерів (квітень 2021 року) – в рамках заходів, які
відбулися за участю представників Голопристанської, Нижньосірогозької,
Дар’ївської,
Каланчацької,
Зеленопідської,
Костянтинівської,
Новоолександрівської, Каховської, Херсонської, Хрестівської, Музиківської,
Великокопанівської, Виноградівської та Олешківської громад області,
опрацьовано можливості участі місцевого самоврядування в реалізації проектів
міжнародної технічної допомоги та ініціативах донорських організацій,
спрямованих на налагодження співробітництва з потенційними зарубіжними
бізнес-партнерами та інвесторами;
- нараді щодо презентації умов участі Херсонської області в проекті
Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (НКПВУ) ПРООН
(28 квітня 2021 року, м. Херсон) – опрацьовано стан реалізації в області
заключного етапу проекту з переоснащення радіологічного відділення
КНП «Херсонський обласний онкологічний диспансер» Херсонської обласної
ради, спрямованого на лікування онкохворих пацієнтів із застосуванням технології
планування і методу брахітерапії, та обговорення перспектив участі Херсонщини в
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реалізації проектних ініціатив в рамках другої фази проекту НКПВУ ПРООН,
орієнтованого на 10 регіонів України, із загальним бюджетом близько
340,0 млн євро;
- онлайн/оффлайн конференції «Ведення бізнесу в умовах COVID-19»,
організованій Центром інформаційної підтримки бізнесу в м. Миколаєві у
партнерстві з Херсонською обласною державною адміністрацією і установою
«Агенція регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області» в
рамках проекту «COVID-19 Бізнес-клініки» з підтримки малих та середніх
підприємств (МСП) України (27 травня 2021 року, м. Херсон) – під час заходу
опрацьовано ряд актуальних питань щодо особливостей діяльності малих і
середніх вітчизняних підприємств в умовах карантину, підготовки спеціалістів для
відповідних суб’єктів господарської діяльності та можливостей надання коротких
індивідуальних консультацій, бізнес-тренінгів і воркшопів представникам
регіональних бізнес-кіл від найкращих українських експертів в рамках ініціативи
«COVID-19 Бізнес-клініки» в межах проекту міжнародної технічної допомоги
«EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» за
фінансової підтримки Європейського Союзу і Уряду Німеччини;
- 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) – надано
роз’яснення представникам територіальних громад області щодо умов участі у
зазначеній програмі та рекомендації з питань підготовки проектів для
проходження конкурсного відбору.
Поряд з цим, у звітному періоді Департаментом розвитку сільського
господарства та зрошення обласної державної адміністрації надавалася
методично-консультативна підтримка представникам районних державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань стимулювання
розвитку агротуристичних об’єктів у регіоні та реалізації відповідних
інвестиційних проектів в рамках виконання напрямку «Херсонська дорога Вина та
Смаку» з метою розроблення промоційного продукту Херсонщини з урахуванням
інноваційного світового досвіту проекту Європейського Союзу «Підтримка
розвитку системи географічних значень в Україні».
2. Участь представників Херсонської області в міжнародних конференціях,
асамблеях, симпозіумах, семінарах з питань залучення ресурсів МТД, у тому
числі для реалізації власних проєктів в рамках наступних 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»
У звітному періоді Управлінням забезпечено організацію участі
представників обласної державної адміністрації та її галузевих структурних
підрозділів, районних державних адміністрацій і територіальних громад області в

27

11-ти наступних навчально-практичних заходах з питань реалізації проектів із
залученням фінансових та технічних ресурсів міжнародних донорських
організацій:
- онлайн-брифінгу щодо створення Механізму стабілізації України,
організованого Посольством Великої Британії в Україні;
- зустрічі з представниками Фонду Народонаселення ООН в Україні щодо
реалізованих проєктів та подальшої співпраці;
- онлайн-презентації щодо початку нового проєкту ЄС «Міцні регіони Спеціальна програма підтримки України»;
- зустрічі з представниками проєкту USAID «Демократичне врядування у
Східній Україні» з метою обговорення напрямів співпраці в рамках проєкту;
- зустрічі з представниками проєкту «Місцева Власність Демократії:
Прозоре управління на Місцевому Рівні», який реалізується Естонським центром
Східного партнерства (ECEAP) та Громадською організацією «Український
кризовий медіа-центр», з метою обговорення можливостей для розвитку громад та
реалізації ініціатив;
- зустрічі з представниками програми «Стійка Україна», що впроваджується
Міжнародним Центром Оборони та Безпеки (ICDS), у рамках якої визначено
напрямки співпраці та представлено можливості щодо проведення кризових
навчань;
- онлайн-події «Хакатон громадської активності» в рамках проєкту USAID
«Демократичне врядування у Східній Україні»;
- зустрічі з регіональною директоркою офісу проєкту USAID «Демократичне
врядування у Східній Україні» в м. Херсоні Ольгою Понамарьовою – обговорено
можливості співпраці щодо покращення якості надання державних,
адміністративних та соціальних послуг;
- зустрічі з представниками проєкту «Програма ЄС: Міцні регіони –
Спеціальна програма підтримки України», в рамках якої обговорено питання щодо
реалізації проєктів для надання адміністративних, медичних й соціальних послуг,
покращення інфраструктури пунктів перетину адміністративного кордону з
тимчасово окупованою територією АР Крим;
- зустрічі з представниками Одеського регіонального представництва
Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної
безпеки України (КМЄС) з метою визначення напрямів співпраці з питань
безпеки;
- онлайн-зустрічі членів Наглядової Ради проєкту з фінансування Цілей
сталого розвитку, в рамках якої презентовано напрацювання та подальші плани
роботи.
Напрямок діяльності 8 «Реалізація експериментального проєкту щодо
утворення та забезпечення функціонування установи «Агенція регіонального
розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області»
1. Фінансова підтримка установи «Агенція регіонального розвитку
«Офіс євроінтеграції» Херсонської області»
У звітному періоді обласною державною адміністрації забезпечувалося
організаційне супроводження діяльності установи «Агенція регіонального
розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області» (далі – Агенція), утвореної
в області у 2020 році згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від
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20 листопада 2019 року № 1100-р «Про реалізацію експериментального проекту
щодо утворення та забезпечення функціонування установи «Агенція регіонального
розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області» (урочисте відкриття Агенції
як установи відбулося 15 жовтня 2020 року в рамках візиту в Херсонську область
Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
України О.Стефанішиної).
Разом з тим, у зв’язку із кадровими змінами у складі зазначеної установи, які
відбулися з початку поточного року, ефективне функціонування Агенції фактично
розпочато з квітня 2021 року.
Станом на 01 липня 2021 року фахівцями Агенції виконано наступну
роботу:
- 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 перед групою Міжнародної торговопромислової палати (International Council of Business Associations and Chambers,
Regional Branch of the State Property Fund of Ukraine);
- на постійній основі проведено роботу в напряму налагодження
муніципального співробітництва та надання допомоги територіальним громадам з
питань підготовки стратегій і проєктів регіонального розвитку.
Крім того, на даний час Агенція приймає безпосередню участь в реалізації
наступних проєктів міжнародної технічної допомоги:
- «Створення цифрових моделей (3D) територій та пам’яток» (в рамках
проєкту оцифровано 2 об’єкти, змонтовано 1 презентаційний відеоролик та
підготовлено пакет документів для пошуку фінансування);
- «Залучення інвестицій для встановлення сонячних PVT-панелей на дах
Степанівського ОКЗ» (виконано попередні розрахунки фінансової доцільності
реалізації проєкту, підготовлено фінансову модель взаємодії, проведено
консультації з експертним колом і юристами; у разі погодження необхідної
документації очікується надходження інвестицій в область в обсязі 1,2 млн
дол.США);
- спільного проєкту з Миколаївським центром інформаційної підтримки
бізнесу «COVID-19 бізнес-клініки» (27 травня 2021 року проведено офлайн
конференцію в м. Херсоні з питань підтримки бізнесу в умовах карантину, а також
6 онлайн-вебінарів щодо сприяння розвитку підприємництва у регіоні).
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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.
Інформація про діяльність Агенції систематично висвітлювалася у звітному
періоді на офіційній фейсбук-сторінці: https://cutt.ly/gm4SqtQ).

