Додаток 1
до листа обласної
державної адміністрації
13.08.2020 р. № 15696/0-19/15/315777
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 2020 року
Херсонська обласна державна адміністрація (управління «Офіс обслуговування інвесторів» обласної державної
КВКВ
адміністрації)

1. 21

(найменування головного розпорядника коштів програми)

21

Херсонська обласна державна адміністрація (Департамент розвитку економіки обласної державної адміністрації)

КВКВ

24

(найменування головного розпорядника коштів програми)

Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації

КВКВ

(найменування головного розпорядника коштів програми)

Херсонська обласна державна адміністрація (управління «Офіс обслуговування інвесторів» 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 (зі змінами)
(дата і номер рішення про затвердження обласної програми)

0217693
КПКВК

0217693

Херсонська обласна державна адміністрація (управління «Офіс обслуговування інвесторів» обласної державної
адміністрації)
Херсонська обласна державна адміністрація (Департамент розвитку економіки обласної державної адміністрації)

КПКВК

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

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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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)

13

Напрямок діяльності 1 «Підготовка інвестиційних майданчиків, формування банку ресурсів територіальних громад»
1. Організація проведення
досліджень
інвестиційного
потенціалу територій,
підприємств та проектів
Херсонської області
експертними
консалтинговими
організаціями
на засадах смартспеціалізацій

2020
рік

70,0

-

70,0

-

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
У першому півріччі 2020 року
управління «Офіс обслуговування
інвесторів»
обласної
державної
адміністрації (далі – Управління) не
мало фінансової можливості для
забезпечення організації діяльності з
проведення досліджень інвестиційного
потенціалу
Херсонської
області
експертними
профільними
організаціями у зв’язку з відсутністю
коштів, спрямованих з обласного
бюджету у відповідному періоді на
здійснення видатків, пов’язаних з
реалізацією даного заходу Програми.

2. Організація
розроблення бізнеспланів, ТЕО або резюме
найбільш перспективних
та значущих для області
інвестиційних проектів,
у тому числі:
- під будівництво об’єктів
агропереробного

2020
рік

200,0

-

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

Виконується.
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.

3
1

виробництва
на території
Білозерського,
Генічеського,
Голопристанського та
Скадовського районів;
- під створення оптових
ринків сільськогосподарської продукції
в Білозерському,
Генічеському,
Голоприсанському
районах та м. Херсоні;
- під створення баз
«зеленого» туризму
в Бериславському,
Каланчацькому,
Каховському,
Олешківському та
Чаплинському районах;
- під будівництво
сміттєпереробного
комплексу
в Олешківському районі;
- під розбудову
узбережжя Чорного та
Азовського морів в
Голопристанському,
Скадовському та
Генічеському районах;
- під розвідку та
розроблення корисних
копалин у
Великолепетиському,
Верхньорогачицькому,
Іванівському,
Нововоронцовському
районах
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З початку 2020 року розроблено
27 інвестиційних пропозицій, 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.
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3. Організація внесення
змін до Схеми
планування території
Херсонської області,
затвердженої рішенням
обласної ради від
08 серпня 2014 року
№ 1070

1

2020
рік

3 313,0

-

3 313,0

-

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
Управлінням містобудування та
архітектури
обласної
державної
адміністрації
не
забезпечувалася
діяльність щодо внесення змін до
Схеми
планування
території
Херсонської області, затвердженої
рішенням обласної ради від 08 серпня
2014 року № 1070, з огляду на
припинення наприкінці 2019 року
шляхом
ліквідації
зазначеного
структурного
підрозділу
обласної
державної адміністрації як юридичної
особи публічного права (згідно з
розпорядженням
голови
обласної
державної адміністрації від 24 жовтня
2019 року № 715) та утворення
відповідного
управління
обласної
державної адміністрації без статусу
юридичної особи публічного права,
що, у свою чергу, унеможливило
виконання даного заходу в зв’язку із
втратою управлінням містобудування
та архітектури обласної державної
адміністрації
функцій
головного
розпорядника бюджетних коштів.

4. Проведення державної
експертизи містобудівної
документації

2020
рік

331,0

-

331,0

-

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
Управлінням містобудування та
архітектури
обласної
державної
адміністрації
не
забезпечувалася
діяльність з проведення державної
експертизи містобудівної документації
з огляду на припинення наприкінці
2019
року
шляхом
ліквідації
зазначеного структурного підрозділу
обласної державної адміністрації як
юридичної особи публічного права
(згідно з розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від
24 жовтня 2019 року № 715) та
утворення відповідного управління
обласної державної адміністрації без
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статусу юридичної особи публічного
права,
що,
у
свою
чергу,
унеможливило
виконання
даного
заходу
в
зв’язку
із
втратою
управлінням
містобудування
та
архітектури
обласної
державної
адміністрації
функцій
головного
розпорядника бюджетних коштів.
Напрямок діяльності 2 «Створення інвестиційного продукту»
1. Виготовлення
та оновлення
інвестиційного паспорта
області

2020
рік

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Управлінням розроблено оновлену
концепцію інвестиційного паспорта
Херсонської області «Region Investment
Passport» з урахуванням останніх
офіційних
даних
державних
статистичних
спостережень
щодо
основних
показників
соціальноекономічного розвитку області у
2020 році та актуальних інвестиційних
пропозицій регіону.
Випуск
зазначеного
рекламнопрезентаційного
продукту
забезпечуватиметься Управлінням у
другому півріччі 2020 року у разі
виділення коштів з обласного бюджету
на реалізацію даного заходу Програми.

2. Розроблення
та виготовлення
галузевих інвестиційних
буклетів

2020
рік

70,0

-

70,0

-

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
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 реалізації даного
заходу Програми.

3. Створення
демонстраційних зразків

2020
рік

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Діяльність
щодо
створення
демонстраційних зразків інноваційної
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агропромислової
продукції
регіональних виробників запланована
Департаментом розвитку сільського
господарства та зрошення обласної
державної адміністрації як головним
виконавцем даного заходу Програми
на друге півріччя 2020 року.

інноваційної
агропромислової
продукції для
представлення
потенційним інвесторам
Напрямок діяльності 3 «Поширення інвестиційної продукції та маркетинг територій»
1. Просування
та модернізація
інвестиційного порталу:
www.investinkherson.
gov.ua

2020
рік

50,0

-

50,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Управлінням
забезпечувалося
безперервне
систематичне
супроводження інвестиційного вебпорталу
Херсонської
області
(https://investinkherson.gov.ua)
і
наповнення
актуальним
інформаційним контентом зазначеного
інтернет-ресурсу з питань реалізації
інвестиційної діяльності у регіоні та
популяризації механізму державноприватного партнерства.

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 AIM в Абу-Дабі; у
Шанхайській
міжнародній виставці
експортно-імпортній
виставці (FBIE) тощо,
забезпечення проведення
презентації області

2020
рік

500,0

-

250,0

-

250,0

-

-

-

-

-

Виконується.
Делегаціями від Херсонської області
забезпечено участь у 7-ми наступних
міжнародних
презентаційних
та
виставкових заходах, які відбулися у
першому півріччі 2020 року на
території України та зарубіжних країн:
- міжнародному
заході
«Дні
Херсонщини у Литві» та Міжнародній
виставці
туризму
та
активного
відпочинку
«AdvenTur
2020»
(24-26 січня 2020 року, м. Вільнюс,
Литовська Республіка);
- Східно-Середземноморській
міжнародній виставці подорожей та
туризму «EMITT 2020» (30 січня 02 лютого 2020 року, м. Стамбул,
Туреччина);
- Українсько-турецькому діловому
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форумі за участю Президента України
Володимира
Зеленського
та
Президента Республіки Туреччина
Реджепа Тайїпа Ердогана (03 лютого
2020 року, м. Київ);
- міжнародній виставці технологій
обробки,
зберігання
та
транспортування овочів і фруктів
«FRUIT
LOGISTICA
2020»
(05-07 лютого 2020 року, м. Берлін,
Федеративна Республіка Німеччина);
- першій
віртуальній
виставці
білоруських виробників Made in
Belarus #AgroFood та Міжнародному
аграрному онлайн-форумі (16 червня 19 липня 2020 року).
3. Організація спільних
з представниками бізнесу
роуд-шоу, цільових
бізнес-місій для
представлення
інвестиційного
потенціалу області та
окремих проектів,
зокрема проектів з
розбудови узбережжя
Чорного та Азовського
морів, будівництва
оптового ринку,
сміттєпереробного
комплексу,
агропереробних
підприємств, об’єктів
транспортної
інфраструктури
(аеропорт, морський
порт) тощо

2020
рік

150,0

-

50,0

-

100,0

43,0

-

43,0

-

-

Виконується.
Управлінням забезпечено участь в
організованих обласною державною
адміністрацією
спільно
з
представниками ділових кіл регіону
4-х цільових бізнес-місій, які відбулися
у першому півріччі 2020 року на
територіях зарубіжних країн світу та в
адміністративно-територіальних межах
Херсонської області:
- в рамках візиту делегації від
Херсонської області на чолі з головою
обласної
державної
адміністрації
Ю.Гусєвим до Республіки Туреччина,
здійсненого з метою активізації
українсько-турецького
міжрегіонального
співробітництва
(13 лютого 2020 року, м. Текірдаг,
Республіка Туреччина), презентовано
інвестиційний потенціал області у
сільськогосподарській, транспортнологістичній і туристично-рекреаційній
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сферах, зокрема проект з модернізації
та
розвитку
ДП
«Скадовський
морський торговельний порт» як
об’єкта транспортної регіональної
інфраструктури, який може бути
передано стратегічному партнеру на
умовах приватизації;
- під час відвідування делегацією від
Херсонської області регіонів Грузії
Самергело-Земо Сванеті, Гурія та
Аджарської Автономної Республіки
(18 лютого 2020 року, Грузія)
продемонстровано
інвестиційний
потенціал Херсонщини у ключових
економічних сферах та досягнуто
двосторонніх домовленостей щодо
активізації ділового співробітництва з
грузинською стороною;
- в рамках візиту у Херсонську
область
представників
іноземної
урядової і бізнес-місії на чолі з
Надзвичайним і Повноважним Послом
Республіки Туреччина в Україні паном
Ягмуром
Ахметом
Гюльдере
(26-29 лютого 2020 року, Херсонська
область), здійсненого для встановлення
міжрегіонального
українськотурецького зовнішньоекономічного й
інвестиційного
співробітництва,
досягнуто домовленостей з турецькою
стороною
щодо
впровадження
інвестиційного проекту з будівництва
500
квартир
для
внутрішньо
переміщених осіб з Автономної
Республіки Крим у межах міст
Генічеськ і Херсон;
- під час організованого в області
засідання за «круглим столом» з
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розгляду
проблемних
питань
сільськогосподарських
виробників
Херсонщини за участю Президента
України Володимира Зеленського
презентовано інвестиційні можливості
регіону у сфері агропромислового
виробництва (26 червня 2020 року,
с. Веселе
Бериславського
району
області).
Напрямок діяльності 4 «Промоція інвестиційного потенціалу Херсонської області»
1. Організація та
проведення щорічного
Міжнародного форуму
«Таврійські горизонти»

2020
рік

2200,0

-

2200,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконано.
Управлінням
організовано
та
проведено
Інвестиційний
онлайнфорум
«TAVRIAN
ONLINE
HORIZONS», який вперше відбувся з
використанням
можливостей
глобальної мережі Інтернет у квітні
2020 року з метою формування
послідовного плану антикризових
заходів щодо подолання негативних
економічних
наслідків
для
вітчизняного бізнесу, спричинених
поширенням
у
2020
році
коронавірусної інфекції COVID-19 в
Україні та у світі, розгляду перспектив
діяльності регіональних підприємств в
умовах карантину та після його
завершення, а також напрацювання
скоординованих спільних дій між
представниками органів державної
влади і бізнес-співтовариством у
напряму
економічно-інвестиційного
зростання Херсонщини та інших
регіонів України в умовах сьогодення.
За результатами проведеного заходу
сформовано та направлено суб’єктам
права
законодавчої
ініціативи
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пропозиції щодо стимулювання умов
господарської
діяльності
для
представників малого і середнього
бізнесу, промислових виробників та
інвесторів області.
2. Організація та
проведення місцевих
інвестиційних та
економічних галузевих
форумів у районах та
містах області

2020
рік

300,0

-

100,0

200,0

-

-

-

-

-

-

Виконується.
В рамках проведеної обласною
державною адміністрацією щорічної
XVIII міжрегіональної спеціалізованої
сільськогосподарської виставки «Фермер
2020» (26-28 лютого 2020 року,
м. Херсон) Департаментом розвитку
сільського господарства та зрошення
обласної
державної
адміністрації
організовано галузевий захід «Форум з
підтримки розвитку агровиробництва та
аквакультури» (26 лютого 2020 року,
м. Херсон) з метою демонстрації
видатних досягнень Херсонщини у сфері
сільськогосподарського виробництва та
створення передумов для нарощування
експортного потенціалу регіональних
аграріїв.

3. Просування та
модернізація офіційного
веб-сайту щорічного
Міжнародного форуму
«Таврійські горизонти»:
www.tavrianhorizons.in.ua

2020
рік

50,0

-

50,0

-

-

-

-

-

-

-

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
веб-ресурсі необхідних інформаційних
повідомлень з відповідної тематики.
При цьому, за допомогою даного
веб-сайту у квітні 2020 року проведено
Інвестиційний
онлайн-форум
«TAVRIAN ONLINE HORIZONS»
(28 квітня 2020 року, за посиланням:
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https://youtu.be/39srQJxpPo,
на
офіційному веб-сайті Херсонського
міжнародного економічного форуму
«Таврійські горизонти» та на сторінці у
Фейсбук:
http://www.facebook.com/Tavrian
Horizons/).
4. Виготовлення та
оновлення промо-ролика
щодо потенціалу області,
іншої мультимедійної
продукції, створення
банку фотографій,
діаграм і графіків, слайдшоу та анімації

2020
рік

150,0

-

150,0

-

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
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 проектів в
міжнародних
та іноземних
спеціалізованих виданнях

2020
рік

200,0

-

200,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
У зв’язку з відсутністю коштів,
виділених з обласного бюджету у січнічервні 2020 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.
Водночас під час інтерв’ю з
начальником
управління
«Офіс
обслуговування інвесторів» обласної
державної
адміністрації
Т.Ужвій,
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даного
у
червні
2020
року
всеукраїнському виданню «Business
Woman» (https://businesswoman.org.ua),
детально
поінформовано
ділову
читацьку
аудиторію
щодо
особливостей
формування
інвестиційного клімату області та
перспективних
напрямів
для
інвестування коштів у регіоні.
6. Забезпечення роботи
обласної ради
регіонального розвитку

2020
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 18 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».
Разом з тим, у першому півріччі
2020 року створено ряд інших
консультативно-дорадчих органів при
обласній державній адміністрації для
надання
організаційно-методичної
підтримки з боку місцевих органів
державної влади діючим у регіоні
суб’єктам інвестиційної діяльності, а
саме:
- Херсонську
регіональну
раду
інвесторів та з питань захисту бізнесу,
утворену
розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від
05 лютого 2020 року № 108;
- робочу
групу
з
питань
супроводження
реалізації
інвестиційних проектів на території
Херсонської
області,
утворену
розпорядженням
голови
обласної
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державної адміністрації від 13 березня
2020 року № 251;
- робочу групу з питань розроблення
пропозицій до регуляторних актів у
сфері інвестиційної діяльності для
спрощення її ведення на території
Херсонської
області,
утворену
розпорядженням
голови
обласної
державної адміністрації від 06 травня
2020 року № 346;
- робочу групу з питань реалізації
інвестиційного проекту з будівництва
Сиваської
вітрової
електростанції
потужністю 250 МВт на території
Чаплинського району Херсонської
області, утворену розпорядженням
голови
обласної
державної
адміністрації від 28 травня 2020 року
№ 424.
7. Організація
презентацій
інвестиційного
потенціалу області на базі
посольств інших держав

2020
рік

50,0

-

50,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Забезпечено
діяльність
щодо
організації презентацій інвестиційної
спроможності Херсонщини в рамках
2-х наступних ділових комунікативних
заходів, які відбулися у першому
півріччі 2020 року за участю
представників
іноземного
дипломатичного корпусу в Україні:
- зустрічі
між
регіональними
підприємцями і бізнесменами та
представниками
дипломатичних
і
ділових кіл Туреччини в рамках
здійсненого візиту у Херсонську
область офіційної турецької делегації
на
чолі
з
Надзвичайним
та
Повноважним Послом Республіки
Туреччина в Україні паном Ягмуром
Ахметом Гюльдере (26-28 лютого,
міста Херсон і Генічеськ області) –
продемонстровано
перспективні

14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

земельні
ділянки,
придатні
для
впровадження турецькою будівельною
компанією
ТОКІ
інвестиційного
проекту з будівництва 500-та квартир
на територіях міст Херсон і Генічеськ,
призначених
для
внутрішньо
переміщених
осіб
з
тимчасово
окупованої території АР Крим, та
забезпечення збудованих житлових
комплексів необхідними об’єктами
соціальної інфраструктури;
- онлайн-зустрічі
«Співпраця
в
галузі інвестицій між Україною та
Хорватією: міжрегіональний розріз»
(16 червня 2020 року), організованій за
підтримки Посольства України в
Республіці Хорватія – в рамках заходу,
націленого
на
обговорення
можливостей
активізації
зовнішньоекономічного
та
інвестиційного
співробітництва
регіонів
відповідних
країн,
Управлінням
представлено
інвестиційний потенціал Херсонщини
перед
потенційними
іноземними
бізнес-партнерами, зокрема в контексті
реалізації
обласною
державною
адміністрацією Меморандуму про
наміри
встановлення
взаємного
співробітництва
у
торговельноекономічній,
науково-технічній
і
культурній сферах між Херсонською
областю України та Задарською
жупанією Республіки Хорватія.
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8. Організація та
проведення українського
форуму грального бізнесу

2020
рік

550,0

-

-

-

550,0

-

-

-

-

-

Виконується.
Заплановано
організацію
та
проведення
у
другому
півріччі
2020 року на території області
Українського
форуму
грального
бізнесу (UKRAINIAN GAMBLING
FORUM),
спрямованого
на
стимулювання розвитку туристичної
індустрії Херсонщини та залучення
додаткових надходжень до бюджетів
місцевих громад (орієнтовний термін
проведення заходу – жовтень місяць
поточного року).

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)

2020
рік

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Департаментом розвитку економіки
обласної державної адміністрації як
головним виконавцем даного заходу
Програми забезпечено організацію
прийомів 12-ти особистих візитів
представників
зарубіжного
дипломатичного корпусу та ділових
кіл, здійснених у Херсонську область у
першому півріччі 2020 року з метою
встановлення
або
активізації
зовнішньоекономічного
та
інвестиційного співробітництва.

2. Забезпечення
протокольною
атрибутикою (згідно з
Положенням про
Державний Протокол та
Церемоніал України)
урочистих засідань,
зустрічей, робочих груп,
інших протокольних

2020
рік

50,0

-

50,0

-

-

16,0

-

16,0

-

-

Виконується.
Забезпечувалося
належне
оформлення
протокольною
атрибутикою (прапорами, настільними
прапорцями і гербами, іменними
протокольними табличками, рекламносувенірною та іншою канцелярською
продукцією, у тому числі з логотипом
Херсонщини) під час проведених у
першому півріччі 2020 року 14 робочих
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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

13

зустрічей (зокрема, 2 зустрічей в
режимі онлайн) між керівництвом
обласної державної адміністрації та
представниками зарубіжних урядових і
неурядових, дипломатичних та бізнесмісій, зокрема з Азербайджанської
Республіки,
Республіки
Білорусь,
Грузії, Республіки Польща, Турецької
Республіки,
США,
Королівства
Норвегія,
Китайської
Народної
Республіки, Республіки Хорватія, а
також членами Програми розвитку
ООН в Україні, Продовольчої та
сільськогосподарської організації ООН
(FAO)
та
Херсонської
групи
Спеціальної
моніторингової
місії
ОБСЄ в Україні.

заходів обласного рівня за
участю голови обласної
державної адміністрації
та його заступників

2020
рік

200,0

-

50,0

-

150,0

-

-

-

-

-

Виконується.
Організовано 3 візити делегацій від
Херсонської
області
у
складі
представників
державних
органів
виконавчої
влади,
місцевого
самоврядування та підприємницьких і
бізнес-кіл на чолі з головою обласної
державної адміністрації Ю.Гусєвим до
регіонів наступних держав Європи та
Чорноморського басейну:
- до Литовської Республіки (у період
з 24 по 26 січня 2020 року, м. Вільнюс,
Литва) – делегацією від Херсонської
області взято участь в міжнародних
заходах «Дні Херсонщини у Литві» і
Міжнародній виставці туризму та
активного
відпочинку
«AdvenTur
2020» та встановлено ділові контакти
з
литовськими
туристичними
операторами,
компаніями
й
турагентами;
- до Турецької Республіки (у період
13-15 лютого 2020 року, міста
Стамбул і Текірдаг Туреччини) –
презентовано інвестиційний потенціал
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4. Розробка ескізів та
виготовлення брендової
сувенірної продукції з
логотипами Херсонської
області

13

Херсонщини та намічено перспективи
для укріплення зовнішньоекономічної
й
інвестиційної
взаємодії
між
відповідними регіонами;
- до Грузії (у період 14-16 лютого
2020 року, міста Тбілісі, Зугдіді,
Озургеті, Батумі регіонів СамергелоЗемо Сванеті, Гурія та Аджарської
Автономної Республіки Грузії) –
продемонстровано
інвестиційний
потенціал
регіону
у
ключових
економічних сферах та досягнуто
двосторонніх домовленостей щодо
активізації ділового співробітництва з
грузинською
стороною
у сфері
розбудови
грально-розважальної
інфраструктури
на
території
Херсонської області.

та Могильовська області
(Білорусь),
муніципалітети
Ланчхутті, Озургеті і
Чохатаурі (Грузія)

2020
рік

180,0

-

180,0

-

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
У зв’язку з відсутністю виділених у
січні-червні 2020 року 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.
Водночас під час організації та
оформлення протокольних й інших
спільних заходів, які відбувалися у
першому півріччі 2020 року на
території
України
та
регіонів
зарубіжних
країн
за
участю
керівництва
обласної
державної
адміністрації
і
представників
іноземних
урядових
та
бізнесделегацій, членів українського та
зарубіжного дипломатичного корпусу,
Департаментом розвитку економіки
обласної
державної
адміністрації
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використовувалася
виготовлена
у
2019 році
брендова рекламносувенірна продукція (подарункові
набори з керамічними сувенірними
тарілками й іміджевою канцелярською
продукцією, обгорнуті у спеціально
виготовлені пакети та коробки з
логотипами Херсонської області).
Напрямок діяльності 6 «Виставково-ярмаркові заходи»
1. Організація та
проведення
агропромислової
виставки «АГРОПОРТ»

2020
рік

160,0

-

160,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Департаментом розвитку сільського
господарства та зрошення обласної
державної адміністрації як головним
виконавцем даного заходу Програми
заплановано організацію та проведення
у другому півріччі 2020 року
Міжнародного
агропромислового
форуму та виставки з підтримки
фермерства
«AGROPORT
South
Kherson 2020».

2. Організація
представлення експозиції
Херсонщини на
Міжнародній аграрній
виставці «Агро» (м. Київ)

2020
рік

130,0

-

130,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Департаментом розвитку сільського
господарства та зрошення обласної
державної адміністрації як головним
виконавцем даного заходу Програми
розпочато підготовчу діяльність з
метою
представлення
експозиції
сільгоспвиробників Херсонщини в
рамках
XXXII
Міжнародної
агропромислової виставки «AGRO 2020»
(11-14 серпня 2020 року, м. Київ),
перенесеної організаторами вказаного
заходу на друге півріччя 2020 року з
огляду на застосування на території
України
та
іноземних
держав
карантинних й інших обмежувальних
заходів з протидії розповсюдженню
СOVID-19 у світі.
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3. Участь делегацій
області у виставковоярмаркових заходах, у
тому числі Міжнародній
універсальній виставці
«Весна в Гомелі та у
галузевих заходах
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2020
рік

300,0

-

200,0

100,0

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Забезпечено 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 виставково-ярмаркових
заходів, які відбулися у відповідному
періоді на території України та за
кордоном, у тому числі у форматі
онлайн:
- міжнародній виставці туризму та
активного
відпочинку
«AdvenTur
2020» (24-26 січня 2020 року,
м. Вільнюс, Литовська Республіка);
- Східно-Середземноморській
міжнародній виставці подорожей та
туризму «EMITT 2020» (30 січня 02 лютого 2020 року, м. Стамбул,
Туреччина);

- міжнародній
виставці
технологій обробки, зберігання та
транспортування овочів і фруктів
«FRUIT
LOGISTICA
2020»
(05-07 лютого 2020 року, м. Берлін,
Федеративна
Республіка
Німеччина);
- щорічній XVIII міжрегіональній
спеціалізованій
сільськогосподарській
виставці
«Фермер 2020» (26-28 лютого
2020 року, м. Херсон);
- першій
віртуальній
виставці
білоруських виробників Made in
Belarus #AgroFood (16 червня 19 липня 2020 року в режимі онлайн).
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4. Забезпечення участі
Херсонської області у
форумі регіонів Україна –
Білорусь і супутніх
виставкових та інших
заходах

2020
рік

150,0

-

150,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
За повідомленням Міністерства
закордонних
справ
України
заплановано проведення Третього
форуму регіонів України та Білорусі у
жовтні 2020 року в м. Гродно
(орієнтовний
термін
проведення
заходу – 08 жовтня 2020 року).
При цьому, у звітному періоді
представники
обласної
державної
адміністрації
систематично
брали
участь у засіданнях в режимі
відеоконференції Робочої групи з
питань
міжрегіонального
та
транскордонного співробітництва між
Міністерством розвитку громад та
територій України і Міністерством
закордонних
справ
Республіки
Білорусь, присвячених обговоренню
ходу підготовки до проведення
зазначеними
сторонами
Третього
форуму регіонів України та Білорусі у
поточному році.

5. Виготовлення та
оновлення іміджевого
мобільного виставкового
стенда області для участі
в національних і
міжнародних виставкових
заходах

2020
рік

45,0

-

45,0

-

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
У зв’язку з відсутністю виділених у
січні-червні 2020 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.
Департаментами обласної державної
адміністрації – розвитку економіки і
розвитку сільського господарства та
зрошення,
надано
методичноконсультативну
підтримку
представникам районних державних
адміністрацій та органів місцевого

Напрямок діяльності 7 «Залучення та супровід проектів міжнародної технічної допомоги»
1. Організація навчання
представників
територіальних
громад
щодо
розробки
із
залученням незалежних
експертів та подання
проектів
МТД
на

2020
рік

100,0

-

50,0

50,0

-

-
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2. Участь представників
Херсонської області

13

самоврядування з наступних питань:
- щодо впровадження спільних з
ПРООН проектів на регіональному та
місцевих рівнях у різних напрямах
соціально-економічного
розвитку
області
відповідно до укладеного
Меморандуму
між
Програмою
розвитку ООН, Херсонською обласною
державною
адміністрацією
та
Херсонською обласною радою про
взаєморозуміння
щодо
сталого
розвитку в економічній, соціальній та
екологічній сферах від 11 лютого
2020 року;
- щодо спільної підготовки проекту
для участі у грантовому конкурсі ЄС та
можливості його подальшої реалізації
на території Херсонської області за
участю
Херсонської
обласної
громадської організації «Регіональна
рада підприємців» та громадської
організації «Імпульс Херсонщини»;
- щодо
формування
переліку
наявних виробників харчової продукції
та об’єктів сільського зеленого
туризму у розрізі адміністративнотериторіальних одиниць Херсонської
області в рамках діяльності робочої
групи з питань створення «Дороги
Вина
та
Смаку
Херсонщини»,
утвореної розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від
29 січня 2020 року № 88, з метою
розроблення промоційного продукту
регіону з урахуванням інноваційного
світового
досвіту
проекту
Європейського Союзу «Підтримка
розвитку
системи
географічних
значень в Україні».

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;
- проекти розвитку в
ОТГ у рамках програми
«Децентралізація
приносить кращі
результати та
ефективність» (USAID);
- проекти
у
сфері
енергоефективності
та
охорони
здоров’я
за
підтримки
Посольства
Японії в Україні в рамках
програми
людської
безпеки «Кусаноне»;
- проекти в аграрній сфері
у рамках програм
«Український проект
бізнес-розвитку
плодоовочівництва»,
«Підтримка аграрного і
сільського розвитку»
тощо
2020
рік

50,0

-

50,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Забезпечено організацію

участі
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в міжнародних
конференціях, асамблеях,
симпозіумах, семінарах з
питань залучення
ресурсів МТД, у тому
числі для реалізації
власних проектів 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»
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представників обласної державної
адміністрації та
її галузевих
структурних підрозділів, районних
державних
адміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування
і
регіональних
виробників
сільськогосподарської та харчової
промисловості у 36-ти навчальнопрактичних заходів з питань реалізації
проектів із залученням фінансових та
технічних
ресурсів
міжнародних
донорських
організацій,
які
відбувалися у тому числі згідно з
вимогами
постанови
Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020
року № 211 «Про запобігання
поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби СOVID19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» (зі змінами) у форматів
вебінарів, а саме:
- консультації
за
участю
представників Глобально-екологічного
фонду
(GEF)
Продовольчої
та
сільськогосподарської організації ООН
(FAO) щодо вироблення ефективних
моделей управління лісосмугами у
Херсонській
області
(21
січня
2020 року, м. Херсон);
- Форумі з підтримки розвитку
агровиробництва та аквакультури в
рамках щорічної XVIII міжрегіональної
спеціалізованої
сільськогосподарської
виставки «Фермер 2020» (26 лютого
2020 року, м. Херсон);
- зустрічі за участю представників
Продовольчої та сільськогосподарської
організації
ООН
(FAO)
і
Всеукраїнської
асоціації
органів
місцевого самоврядування «Асоціація
сільських, селищних рад та об’єднаних
громад України» (20 травня 2020 року);
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- 23-х
освітніх
заходах
для
виробників плодоовочевої продукції в
рамках проекту «Український проект
бізнес-розвитку плодоовочівництва»;
-10-ти вебінарах в рамках Програми
співпраці з Ізраїльською агенцією з
міжнародного
співробітництва
МАШАВ з наступної тематики:
«Інструменти для аналізу ринку та
можливостей» (3 зустрічі), «Цифрова
трансформація бізнесу» (3 зустрічі),
«Презентація шаблонів бізнес-моделей
та обговорення нових ідей у сфері
плодоовочівництва» (4 зустрічі).
Напрямок діяльності 8 «Реалізація експериментального проекту щодо утворення та забезпечення функціонування установи «Агенція регіонального
розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області
Не виконано.
1. Фінансова підтримка
2020 1 400,0
1 400,0
У грудні 2019 року Херсонською
установи «Агенція
рік
обласною
державною адміністрацією
регіонального розвитку
та
Херсонською
обласною радою як
«Офіс євроінтеграції»
засновниками
установи
«Агенція
Херсонської області»
регіонального розвитку Херсонської
області» прийнято відповідні рішення
щодо
реорганізації
Агенції
регіонального розвитку Херсонської
області
(згідно
з
відповідними
розпорядженням
голови
обласної
державної адміністрації від 20 грудня
2019 року № 881 та рішенням обласної
ради від 20 грудня 2019 року № 1539).
При цьому, у січні 2020 року
Наглядовою радою даної Агенції
прийнято рішення про перейменування
установи
«Агенція
регіонального
розвитку Херсонської області» в
установу
«Агенція
регіонального
розвитку
«Офіс
євроінтеграції»
Херсонської області», однак рішення
щодо державної реєстрації таких змін
прийнято не було.
Разом з тим, членами Наглядової
ради Агенції від Херсонської обласної
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державної адміністрації порушувалося
питання щодо необхідності здійснення
негайних
заходів
з
державної
реєстрації зміни назви установи
«Агенція
регіонального
розвитку
Херсонської області» на установу
«Агенція
регіонального
розвитку
«Офіс євроінтеграції» Херсонської
області», проте таку пропозицію не
було підтримано членами Наглядової
ради Агенції від Херсонської обласної
ради.
Водночас з метою створення на
території області дієвого Офісу
євроінтеграції у березні 2020 року
обласною державною адміністрацією
також
надавалися
відповідні
пропозиції Кабінету Міністрів України
і Міністерству розвитку громад та
територій України щодо внесення змін
у розпорядження Кабінету Міністрів
України від 20 листопада 2019 року
№
1100-р
«Про
реалізацію
експериментального проекту щодо
утворення
та
забезпечення
функціонування установи «Агенція
регіонального
розвитку
«Офіс
євроінтеграції» Херсонської області» з
метою змінення організаційно-правової
форми Офісу євроінтеграції з установи
на державну установу для подальшої
можливості
заснування
іншої
юридичної особи, де б засновником
зазначеного Офісу була б виключно
Херсонська
обласна
державна
адміністрація.
Станом на 01 липня 2020 року
зазначене
питання
залишається
невирішеним.
Всього:

2020
рік

11 349,0

-

9 849,0

450,0

1050,0

59,0

-

59,0

-

-

х
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5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою (за січень-червень 2020 року)
тис.грн
Загальний
обсяг
фінансування,
передбачений
програмою

Виконавець програми

11 349,0
тис.грн
(на 2020 рік
за рахунок
усіх джерел)

Бюджетні асигнування з
урахуванням змін
Усього

Загальний
фонд

Херсонська обласна державна
адміністрація
(управління «Офіс обслуговування
інвесторів» обласної державної
адміністрації), у тому числі:

250,0

- організація спільних з представниками
бізнесу роуд-шоу, цільових бізнес-місій
для представлення інвестиційного
потенціалу області та окремих проектів,
зокрема проектів з розбудови узбережжя
Чорного та Азовського морів, будівництва
оптового ринку, сміттєпереробного
комплексу, агропереробних підприємств,
об’єктів транспортної інфраструктури
(аеропорт, морський порт) тощо
Херсонська обласна державна
адміністрація (Департамент розвитку
економіки обласної державної
адміністрації), у тому числі:
- забезпечення візитів бізнес-місій країн
світу до області, проведення спільних
заходів торгово-економічного та
інвестиційного спрямування (прийом
офіційних іноземних делегацій,
представницькі видатки)

Проведені видатки
(касові видатки)
Усього

Загальний
фонд

250,0

Спеціальний
фонд
-

42,994

250,0

250,0

-

280,0

280,0

100,0

100,0

Відхилення
Усього

Загальний
фонд

42,994

Спеціальний
фонд
-

-207,006

-207,006

Спеціаль
ний
фонд
-

42,994

42,994

-

-207,006

-207,006

-

-

16,0

16,0

-

-264,0

-264,0

-

-

0,0

0,0

0,0

-100,0

-100,0

-
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Разом:

- 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

50,0

50,0

-

16,0

16,0

0,0

-34,0

-34,0

-

- забезпечення організації візитів делегацій
області до регіонів – потенційних партнерів
Херсонщини для обговорення перспектив та
встановлення міжрегіональних відносин

50,0

50,0

-

0,0

0,0

0,0

-50,0

-50,0

-

- розробка ескізів та виготовлення брендової
сувенірної продукції з логотипами
Херсонської області

80,0

80,0

-

0,0

0,0

0,0

-80,0

-80,0

-

Департамент розвитку сільського
господарства та зрошення обласної
державної адміністрації, у тому числі:

230,0

230,0

-

0,0

0,0

-

-230,0

-230,0

-

- організація та проведення агропромислової
виставки «АГРОПОРТ»

0,0*

0,0*

-

0,0

0,0

-

-

-

-

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

130,0

130,0

-

0,0

0,0

-

-130,0

-130,0

-

- створення демонстраційних зразків
інноваційної агропромислової продукції
для представлення потенційним
інвесторам

100,0

100,0

-

0,0

0,0

-

-100,0

-100,0

-

760,0

760,0

-

58,994

58,994

-

-701,006

-701,006

-

Примітка
* Бюджетні асигнування у 2020 році на виконання даного заходу Програми в обласному бюджеті не передбачені

