Додаток 1
до листа обласної
державної адміністрації
15.08.2019 № 13064/1-18/15/315
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,
за перше півріччя 2019 року
1. 35

Департамент інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації

КВКВ

24

(найменування головного розпорядника коштів програми)

Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

КВКВ

2. 35
КВКВ

3.

(найменування головного розпорядника коштів програми)

Департамент інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця програми)

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

3517693

Департамент інвестиційної

та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації

КПКВК

2417693
КПКВК

Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації
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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)
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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

2019
рік

150,0

-

150,0

-

-

-

-

-

-

-

У стадії виконання.
У першому півріччі 2019 року
Департамент
інвестиційної
та
промислової
політики
обласної
державної
адміністрації
не мав
фінансової змоги для забезпечення
організації діяльності щодо 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.
Водночас забезпечено участь у
засіданні за «круглим столом» на
тему: «Смарт-спеціалізація: результат
співпраці влади, бізнесу і науки»,
організованому
Українським
інститутом
міжнародної
політики
(м. Київ) за участю громадської
організації «Бізнес-асоціація «МИ –
ХЕРСОНЦІ»
(м. Херсон)
та
за
підтримки Федерального Міністерства
закордонних
справ
Федеративної
Республіки Німеччина через IFA у
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2. Організація
розроблення бізнеспланів, ТЕО або резюме
найбільш перспективних
та значущих для області
інвестиційних проектів,
у тому числі:
- під будівництво об’єктів
агропереробного
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

2019
рік

200,0

-

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-
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рамках ініціативи «Запуск регіонів»
(13 травня 2019 року, м. Херсон).
Виконується.
Департаментом
забезпечено
розроблення 49-ти презентаційних
матеріалів інвестиційних проектів за
наступними галузевими напрямами:
1) агропромисловий комплекс –
розроблено бізнес-плани проектів під
будівництво
наступних
об’єктів
агропереробного
виробництва
та
створення
оптових
ринків
сільськогосподарської продукції в
області:
«Будівництво заводу з
виробництва
екологічно
чистої
продукції
у
смт Зеленівка»,
«Будівництво виробничого комплексу
з переробки сільськогосподарської
продукції на території Білозерського
району»,
«Дослідження
ринків
переробної продукції рослинництва і
тваринництва, а також рентабельності
переробних підприємств Херсонської
області», «Організація оптового ринку
сільськогосподарської продукції у
Херсонській області»;
2)
туристично-рекреаційний
комплекс – розроблено бізнес-плани
проектів «Будівництво та експлуатація
відкритого аквапарку в смт Лазурне
Скадовського району Херсонської
області» та «Будівництво бази зеленого
туризму з елементами активного
відпочинку на території Каланчацького
району Херсонської області», детальні
плани територій під реалізацію
проектів
«Розбудова
узбережжя
Чорного моря в межах Лазурненської
селищної ради Скадовського району
«La Perla Azzurra» та «Реконструкція
набережної Білого озера на території
Білозерської
ОТГ»,
підготовлено
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Голопристанському,
Скадовському та
Генічеському районах;
- під розвідку та
розроблення корисних
копалин у
Великолепетиському,
Верхньорогачицькому,
Іванівському,
Нововоронцовському
районах
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інвестиційні
пропозиції
проектів
«Будівництво готельного комплексу
TAVRIA SPA RESORT на території
м. Нова Каховка» та «Створення
оздоровчого
комплексу
на
базі
Лемурійського озера»;
3) оброблення відходів – на даний
час опрацьовується попереднє технікоекономічне обґрунтування проекту
«Будівництво
сміттєпереробного
комплексу на території Херсонської
області»;
4) видобуток корисних копалин –
розроблено
бізнес-план
проекту
«Організація
видобутку корисних
копалин і виробництво будівельних
матеріалів у Херсонській області».

Напрямок діяльності 2 «Створення інвестиційного продукту»
1. Виготовлення
та оновлення
інвестиційного паспорта
області

2019
рік

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Сформовано концепцію оновленого
інвестиційного паспорта Херсонської
області «Region Investment Passport» з
відображенням
актуальних
інвестиційних проектів і пропозицій
області та показників державних
статистичних
спостережень
у
провідних
сферах
соціальноекономічного розвитку регіону за
підсумками січня-березня 2019 року.

2. Розроблення
та виготовлення
галузевих інвестиційних
буклетів

2019
рік

60,0

-

60,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконано.
Розроблено 2 галузеві інвестиційні
буклети:
- «План перспективного розвитку
Херсонської
області
на
2019 –
2021 роки», випуск якого здійснено у
звітному періоді в загальній кількості
2 500 примірників;
- «Показники АПК» (інвестиційний
буклет
сільськогосподарського
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3. Створення
демонстраційних зразків
інноваційної
агропромислової
продукції для
представлення
потенційним інвесторам

2019
рік

80,0

-

80,0

-

-

-

-

-

-

-

У стадії виконання.
Діяльність
щодо
створення
демонстраційних зразків інноваційної
промислової продукції запланована до
виконання
Департаментом
агропромислового розвитку обласної
державної адміністрації у співпраці з
Херсонською
торгово-промисловою
палатою на друге півріччя 2019 року
(у звітному періоді розроблено
кошторис на проведення відповідних
видатків).

4. Розроблення місцевих
програм розвитку
інвестиційної діяльності
із включеними до них
пріоритетними для
розвитку громад
проектами і
передбаченим

01
квітня
2019
року

Відповідно до
плану
бюджетних
асиг-

-

-

Відповідно
до
плану
бюджет-

-

-

-

-

-

-

Виконано частково.
У першому півріччі 2019 року
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

спрямування),
передбачений
до
подальшого видання у другому півріччі
2019 року.
Поряд з цим, розроблено та видано
12 інвестиційних профілів окремих
адміністративно-територіальних
одиниць Херсонської області, у тому
числі:
-8
інвестиційних
профілів
наступних
районів
області:
Бериславського, Великолепетиського,
Голопристанського,
Каховського,
Нижньосірогозького, Новотроїцького,
Олешківсього та Скадовського;
- 2 – міст обласного значення: Гола
Пристань та Нова Каховка;
- 2 – об’єднаних територіальних
громад області: Білозерської та
Зеленопідської сільської Каховського
району області.
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увійшли інвестиційні проекти у
пріоритетних сферах економічного
розвитку регіону та
ініціативні
пропозиції місцевих громад щодо
впровадження реформ у медичній,
освітній й інших соціальних сферах.
Разом з тим, у звітному періоді
розроблення
місцевих
програм
розвитку інвестиційної діяльності на
підпорядкованих
територіях
об’єднаними
територіальними
громадами області не забезпечувалося.

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

2019
рік

50,0

-

50,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Забезпечувалося
безперервне
функціонування
та
наповнення
актуальним
контентом
єдиного
інвестиційного
веб-порталу
Херсонської
області
(https://investinkherson.gov.ua/) шляхом
висвітлення
пакета
інвестиційних
пропозицій регіону, статей, новин та
прес-релізів з питань провадження
інвестиційної діяльності в області та
стану співробітництва Херсонщини з
міжнародними
фінансовими
і
донорськими організаціями.

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

2019
рік

450,0

-

200,0

250,0

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Делегацією від Херсонської області
забезпечено участь у 4-х міжнародних
виставкових заходах туристичної та
аграрної спрямованості, які відбулися у
першому півріччі 2019 року на
території України та за кордоном,
а саме:
- Східно-Середземноморській
міжнародній виставці подорожей та
туризму
«EMITT»
(30
січня 04 лютого 2019 року, м. Стамбул,
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виставці (FBIE) тощо,
забезпечення проведення
презентації області

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
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Туреччина);
– Міжнародній виставці та форумі з
підтримки фермерства «Агропорт Захід
Львів 2019» (21-22 березня 2019 року,
Львів);
- XXV Міжнародній туристичній
виставці UITT’2019 «Україна –
Подорожі та Туризм» (27-29 березня
2019 року, м. Київ);
- XXXI Міжнародній
сільськогосподарській виставці
«АГРО 2019»
(04 -07 червня 2019 року, м. Київ).
2019
рік

200,0

-

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Забезпечено організацію спільних з
представниками
ділових
та
підприємницьких кіл області цільових
бізнес-місій з метою презентації
інвестиційного
потенціалу
Херсонщини у рамках 5-ти наступних
заходів:
Східно-Середземноморської
міжнародної виставки подорожей та
туризму
«EMITT»
(30
січня 04 лютого 2019 року, м. Стамбул,
Туреччина);
- Міжнародної виставки та форуму з
підтримки фермерства «Агропорт Захід
Львів 2019» (21-22 березня 2019 року,
Львів);
- XXV Міжнародної туристичної
виставки UITT’2019 «Україна –
Подорожі та Туризм» (27-29 березня
2019 року, м. Київ);
- щорічного заходу «EarthX 2019» з
питань вивчення екологічної ситуації у
світі
та
проблем
збалансованого
природокористування
в
атмосфері
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(26-28 квітня 2019 року, м. Даллас, штат
Техас, Сполучені Штати Америки);
- XXXI Міжнародної
сільськогосподарської
виставки
«АГРО 2019» (04 -07 червня 2019 року,
м. Київ).
Поряд з цим, у червні 2019 року
Департаментом
інвестиційної
та
промислової
політики
обласної
державної адміністрації сформовано
пакет вагомих інвестиційних проектів
у сферах розвитку інфраструктурної,
енергетичної, сільськогосподарської та
промислової галузей регіону для
можливої
презентації економічного
потенціалу Херсонщини в рамках
Першого інвестиційного форуму країнучасниць «Східного партнерства»
(10-11 липня 2019 року, м. Батумі,
Грузія).
Напрямок діяльності 4 «Промоція інвестиційного потенціалу Херсонської області»
270,8
1. Організація та
2019
2000,0
2000,0
проведення щорічного
рік
Міжнародного форуму
«Таврійські горизонти»

2. Організація та
проведення місцевих
інвестиційних та
економічних галузевих
форумів у районах та

2019
рік

300,0

-

100,0

200,0

-

-

-

270,8

-

-

Виконується.
Розпочато організаційну діяльність
щодо підготовки та проведення в
області у другому півріччі 2019 року
Херсонського
міжнародного
економічного форуму «Таврійські
горизонти» (на підставі розпорядження
голови обласної державної адміністрації
від 29 березня 2019 року № 238 «Про
організацію проведення у 2019 році
Херсонського
міжнародного
економічного
форуму
«Таврійські
горизонти»).

-

-

-

-

Виконується.
Організовано
та
проведено
2 галузеві форуми інвестиційноекономічної спрямованості:
- освітньо-інвестиційний
форум
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«Формування людського капіталу
Херсонщини: синергія влади, бізнесу
та освіти» (22 лютого 2019 року,
м. Херсон), спрямований на з’ясування
причин трудової міграції населення в
області
та
визначення
дієвих
механізмів протидії цьому явищу з
боку місцевих органів виконавчої
влади,
зокрема
за
рахунок
впровадження потужних інвестиційних
проектів у сфері розвитку виробничої
інфраструктури, якими передбачено
створення нових робочих місць;
- щорічну Південну агропромислову
виставку-форум «Фермер-2019» та
регіональну конференцію на тему:
«Створення умов для реалізації
експортного потенціалу», націлених на
демонстрацію аграрного потенціалу
області та наявних інвестиційних і
комерційних
пропозицій
сільгосптоваровиробників Херсонщини
(27 лютого 2019 року, м. Херсон).
Поряд
з
цим,
опрацьовано
пропозиції, надані 5-ма сільськими
об’єднаними
територіальними
громадами області – Музиківською
Білозерського району, Новорайською
Бериславського району, Кочубеївською
Високопільського
району,
Роздольненською Каховського району
та Великокопанівською Олешківського
району області, щодо можливої
організації та проведення зазначеними
територіальними
об’єднаннями
у
2019 році місцевих економічноінвестиційних форумів на відповдіних
територіях.
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3. Просування та
модернізація офіційного
веб-сайту щорічного
Міжнародного форуму
«Таврійські горизонти»:
www.tavrianhorizons.in.ua

2019
рік

50,0

-

50,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Забезпечувалося
систематичне
наповнення актуальним контентом
офіційного веб-сайту Херсонського
міжнародного економічного форуму
«Таврійські
горизонти»
(www.tavrianhorizons.in.ua).

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

2019
рік

500,0

-

500,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Розроблено
концепт-ідею
презентаційного
промо-ролика,
передбаченого до випуску у другому
півріччі
2019
року,
з
метою
подальшого
використання
у
мультимедійному
комунікаційному
просторі для наочної демонстрації
Херсонщини напередодні проведення в
області цьогорічного Херсонського
міжнародного економічного форуму
«Таврійські горизонти».

5. Розміщення
матеріалів
про інвестиційні та
зовнішньоекономічні
можливості області та
рекламних матеріалів
щодо окремих проектів в
міжнародних
та іноземних
спеціалізованих виданнях

2019
рік

200,0

-

200,0

-

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
У зв’язку з відсутністю коштів,
виділених з обласного бюджету у
першому півріччі 2019 року на
фінансування даного заходу Програми,
Департамент
інвестиційної
та
промислової
політики
обласної
державної
адміністрації
не мав
фінансової змоги для забезпечення
розміщення інформативних матеріалів,
присвячених
відображенню
інвестиційно-економічного потенціалу
Херсонщини, у всеукраїнських або
іноземних спеціалізованих виданнях.
Разом з тим, у рамках підготовки
до проведення обласною державною
адміністрацією у липні 2019 року
Міжнародного
агропромислового
форуму з підтримки фермерства
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«AGROPORT South Kherson 2019»
(18-20 липня 2019 року, м. Херсон) у
звітному
періоді
Департаментом
інвестиційної та промислової політики
обласної
державної
адміністрації
підготовлено інформаційну статтю з
презентацією
інвестиційного
потенціалу Херсонщини, опубліковану
у рекламно-інформаційному виданні
«Спеціальний
випуск
Південноукраїнського вісника фермера
«Agroport Digest».
6. Забезпечення роботи
обласної ради
регіонального розвитку

2019
рік

180,0

-

180,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Забезпечувалося
систематичне
супроводження діяльності обласної
ради регіонального розвитку, утвореної
розпорядженням
голови
обласної
державної
адміністрації
від
22 листопада 2018 року № 849.
При цьому, упродовж звітного
періоду Секретаріатом зазначеного
консультативно-дорадчого органу при
обласній державній адміністрації –
Департаментом
інвестиційної
та
промислової
політики
обласної
державної
адміністрації,
забезпечувалося
систематичне
опрацювання звернень юридичних і
фізичних осіб України, які надходили
на адресу Секретаріату з питань
удосконалення соціально-економічного
стану області.

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

2019
рік

50,0

-

50,0

-

-

-

-

-

-

-

Не виконано.
У зв’язку з відсутністю коштів,
виділених у звітному періоді з
обласного бюджету на фінансування
відповідних
видатків
в
рамках
реалізації даного заходу Програми,
протягом січня-червня 2019 року
Департаментом не забезпечувалася
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діяльність з організації заходів щодо
презентації інвестиційного потенціалу
Херсонської
області
на
базі
представництв
іноземних
дипломатичних місій, акредитованих в
Україні.

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)

2019
рік

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Забезпечено організацію прийомів
3-х візитів представників іноземних
дипломатичних місій, здійснених у
Херсонську область у січні-червні
2019 року.
Проведено
спільний
захід
торговельно-економічного
та
інвестиційного
спрямування
–
українсько-литовський семінар на
тему: «Укріплення партнерства з
бізнесом для досягнення цілей ООН в
області сталого розвитку», в рамках
здійсненого
візиту
бізнес-місії
Вільнюської торгово-промислової та
ремісничої
палати
(Литовська
Республіка) у Херсонську область
(21 травня 2019 року, м. Херсон).

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

2019
рік

50,0

-

50,0

-

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Забезпечено
протокольною
атрибутикою
членів
іноземних
делегацій під час проведених у
першому
півріччі
2019
року
26-ти
робочих
зустрічей
між
керівництвом
обласної
державної
адміністрації
та
представниками
зарубіжних дипломатичних і бізнес-кіл
та міжнародних організацій.
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та його заступників
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)
4. Розробка ескізів та
виготовлення брендової
сувенірної продукції з
логотипами Херсонської
області
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2019
рік

250,0

-

100,0

150,0

-

-

-

-

-

-

У стадії виконання.
Діяльність з організації візитів
делегацій Херсонської області до
регіонів іноземних країн світу –
потенційних партнерів Херсонщини,
запланована
до
виконання
Департаментом
економічного
та
регіонального
розвитку
обласної
державної адміністрації на друге
півріччя 2019 року.

2019
рік

80,0

-

80,0

-

-

-

-

-

-

-

У стадії виконання.
Розпочато організаційну діяльність з
підготовки
друкованої
версії
інформаційного паспорта Херсонської
області та іншої брендової сувенірної
продукції, розробленої у звітному
періоді Департаментом економічного
та регіонального розвитку обласної
державної адміністрації, передбаченої
до випуску у другому півріччі
2019 року в загальній кількості
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щонайменш 100 екземплярів.

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

2019
рік

140,0

-

140,0

-

-

140,0

-

140,0

-

-

У стадії виконання.
Забезпечувалася
організаційна
діяльність
щодо
підготовки
та
проведення в області у другому
півріччі 2019 року Міжнародного
агропромислового форуму з підтримки
фермерства
«AGROPORT
South
Kherson 2019» (18-20 липня 2019 року,
м. Херсон).
Розроблено проект кошторису на
організацію виставкової експозиції
агропромислового
потенціалу
Херсонщини,
передбаченої
до
демонстрації в рамках заходу.
Поряд з цим, розроблено концепції
та дизайн макетів банерів, стендів,
фотозон, ширм й іншої рекламної
продукції, випуск якої здійснено на
початку липня 2019 року.

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

2019
рік

120,0

-

120,0

-

-

120,0

-

120,0

-

-

Виконано.
Забезпечено
представлення
агропромислової
експозиції
Херсонщини
з
одночасною
демонстрацією брендової продукції
регіональних
сільськогосподарських
виробників під час XXXI Міжнародної
сільськогосподарської
виставки
«АГРО 2019» (04 -07 червня 2019 року,
м. Київ).

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

2019
рік

268,1

-

168,1

100,0

-

-

-

-

-

-

Виконується.
Забезпечено участь представників
обласної державної адміністрації та її
структурних підрозділів, районних
державних
адміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування
та
підприємницьких
і
бізнес-кіл
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Херсонської області в роботі 8-ми
наступних
виставково-ярмаркових
заходів,
які відбулися у першому
півріччі 2019 року на території
України:
- Східно-Середземноморській
міжнародній виставці подорожей та
туризму
«EMITT»
(30
січня 04 лютого 2019 року, м. Стамбул,
Туреччина);
- регіональній сільськогосподарській
виставці «Південний агропромисловий
ярмарок
«Фермер – 2019»
(2628 лютого 2019 року, м. Херсон)
- XXV Міжнародній туристичній
виставці UITT’2019 «Україна –
Подорожі та Туризм» (27-29 березня
2019 року, м. Київ);
– Міжнародній виставці та форумі з
підтримки фермерства «Агропорт Захід
Львів 2019» (21-22 березня 2019 року,
Львів);
- XXI Міжрегіональній галузевій
будівельній виставці «Будіндустрія
2019. Енергозбереження» (02 квітня
2019 року, м. Херсон);
- III Фінансовому ярмарку для малих
та середніх підприємств (16 квітня
2019 року, м. Київ);
- Міжнародному ярмарку грантів,
кредитів та інвестицій (16 квітня
2019 року, м. Київ);
- XXXI Міжнародній
сільськогосподарській
виставці
«АГРО 2019» (04 -07 червня 2019 року,
м. Київ).
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4. Забезпечення участі
Херсонської області у
форумі регіонів Україна –
Білорусь і супутніх
виставкових та інших
заходах

2019
рік

135,8

-

135,8

-

-

-

-

-

-

-

У стадії виконання.
Вживалися організаційні заходи з
метою представлення інвестиційноекономічного потенціалу Херсонщини
у рамках Другого Форуму регіонів
України і Республіки
Білорусь,
запланованого
до
проведення
03-04 жовтня 2019 року в м. Житомирі.

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

2019
рік

45,0

-

45,0

-

-

-

-

-

-

-

У стадії виконання.
Проведено організаційну роботу
щодо
розроблення
концепції
мобільного
виставкового
стенду
Херсонської області, призначеного до
подальшої демонстрації у рамках
цьогорічного
Херсонського
міжнародного економічного форуму
«Таврійські горизонти» та інших
національних або міжнародних заходів
презентаційного характеру, участь в
яких братимуть представники обласної
державної адміністрації упродовж
другого півріччя 2019 року.

-

-

-

-

Виконується.
Організовано
на
проведено
7
навчально-практичних
заходів,
спрямованих на надання методичноконсультативної
підтримки
представникам районних державних
адміністрацій та органів місцевого
самоврядування, з питань підготовки
проектних пропозицій для можливої
участі в реалізації проектів і програм
міжнародної технічної допомоги на
території України, а саме:
- 2 навчально-практичні семінари з
представниками
закладів
освіти
Каланчацької
та
Чаплинської
об’єднаних територіальних громад

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
території області, у тому
числі:
- в рамках програми
прикордонного
співробітництва
Європейського
інструменту сусідства
«Басейн Чорного моря»

2019
рік

100,0

-

50,0

50,0

-

-
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7

8

9

10

11

12

2019
рік

100,0

-

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

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
2. Участь представників
Херсонської області
в міжнародних
конференціях, асамблеях,
симпозіумах, семінарах з
питань залучення
ресурсів МТД, у тому
числі для реалізації
власних проектів в
рамках наступних

13

області (21 січня та 20 березня
2019 року відповідно);
3
семінари-тренінги
для
представників
об’єднаних
територіальних громад області з метою
розгляду механізмів впровадження
ефективного управління земельними й
іншими ресурсами в межах ОТГ на
основі GIS-технологій у рамках
реалізації в Україні проекту USAID
«Підтримка аграрного і сільського
розвитку» (у період з 31 січня по
01 лютого, з 18 по 20 лютого та
з 13 по 15 березня 2019 року,
м. Херсон);
- 2 семінари-тренінги з питань
написання грантових проектів для
керівників освітніх та дошкільних
закладів
і
посадових
осіб
територіальних громад Бериславського
та Олешківського районів області,
проведених за участю Бериславської
районної державної адміністрації та
Олешківської міської ради (11 липня
2019 року, м. Олешки Олешківського
району області, та 30 липня 2019 року,
м. Берислав Бериславського району
області).

Виконується.
Забезпечено організацію участі
представників обласної державної
адміністрації, її галузевих структурних
підрозділів та органів місцевого
самоврядування
в
роботі
7-ми
наступних
презентаційних
та
навчально-практичних заходів, які
відбулися
у
першому
півріччі
2019 року на території України,
присвячених обговоренню тематики
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1

програм:
- Програма місцевого
системного розвитку
(USAID);
- програма «Об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків для
впровадження сталих
енергоефективних
рішень» (ПРООН);
- Програма з
енергоефективності,
відновлюваної енергетики
та альтернативних видів
палива за підтримки
Фінсько-Українського
трастового фонду;
- Програма
прикордонного
співробітництва
Європейського
інструменту сусідства
«Басейн Чорного моря»
2014 – 2020»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

щодо посилення стану співробітництва
України з міжнародними фінансовими
і донорськими організаціями:
- практикумі на тему: «Інструменти
місцевого економічного розвитку» в
рамках проекту USAID «Розробка
курсу
на
зміцнення
місцевого
самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)
для
розгляду
інституційних
можливостей використання джерел
додаткового фінансування місцевого
економічного розвитку за рахунок
участі у державних програмах та
проектах
міжнародної
технічної
допомоги (14 березня 2019 року,
м. Херсон);
- Міжнародному ярмарку грантів,
кредитів та інвестицій (16 квітня
2019 року, м. Київ);
- нараді з питань обговорення
проблемних питань, які виникають під
час реалізації програм прикордонного
співробітництва, та пошуку механізмів
для їх вирішення, що відбулася під
головуванням першого заступника
Міністра економічного розвитку і
торгівлі
України
М.Нефьодова
(24 квітня 2019 року, м. Київ);
- семінарі з питань участі у
конкурсному відборі регіонів України
для реалізації проектів зі створення
Центрів професійної досконалості у
рамках
програми
EU4Skills,
організованому Міністерством освіти і
науки
України
за
підтримки
Німецького агентства з міжнародного
співробітництва GIZ (07 травня
2019 року, м. Київ);
- засіданні за «круглим столом» на
тему: «Смарт-спеціалізація: результат
співпраці влади, бізнесу і науки»,
організованому
Українським
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1

Всього:

2

3

4

2019
рік

17698,9

-

5

6

14848,9 1350,0

7

8

9

10

11

12

1500,0

530,8

-

530,8

-

-

13

інститутом
міжнародної
політики
(м. Київ) за участю громадської
організації «Бізнес-асоціація «МИ –
ХЕРСОНЦІ»
(м. Херсон)
та
за
підтримки Федерального Міністерства
закордонних
справ
Федеративної
Республіки Німеччина через IFA у
рамках ініціативи «Запуск регіонів»
(13 травня 2019 року, м. Херсон);
- телеконференції з презентації
тематичного дослідження на тему:
«Регіональні полюси зростання (РПЗ)
як підхід до регіонального розвитку –
приклад
федеральної
землі
Бранденбург
(Східна
Німеччина),
організованій Групою радників з
підтримки впровадження державної
регіональної політики в рамках
Програми «U-LEAD з Європою»
(14 травня 2019 року, в системі
WebEx);
- форумі з питань місцевого
системного розвитку «Партнерство
заради сталого розвитку громад:
зміцнення економічного потенціалу на
місцях» (18-19 червня 2019 року,
м. Харків).
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5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою (за січень-червень 2019 року)
Загальний
обсяг
фінансування,
передбачений
програмою

Виконавець програми

5 908,9
(на 2019 рік
за рахунок
усіх джерел)

Разом:

Бюджетні асигнування з
урахуванням змін
Усього

Загальний
фонд

Департамент інвестиційної та
промислової політики обласної
державної адміністрації,
у тому числі:

1 700,0

- організація та проведення
щорічного Міжнародного форуму
«Таврійські горизонти»

тис.грн

Проведені видатки
(касові видатки)
Усього

Загальний
фонд

1 700,0

Спеціальний
фонд
-

270,8

1 520,0

1 520,0

-

- забезпечення роботи обласної ради
регіонального розвитку

180,0

180,0

Департамент агропромислового
розвитку обласної державної
адміністрації, у тому числі:

340,0

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

Відхилення
Усього

270,8

Спеціальний
фонд
-

-

Загальний
фонд
-

Спеціальний
фонд
-

270,8

270,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340,0

-

118,0

118,0

-

-2,0

-2,0

-

120,0

120,0

-

118,0

118,0

-

-2,0

-2,0

-

- організація та проведення
агропромислової виставки
«АГРОПОРТ»

140,0

140,0

-

-

-

-

-

-

-

- створення демонстраційних зразків
інноваційної агропромислової
продукції для представлення
потенційним інвесторам

80,0

80,0

-

-

-

-

-

-

-

2 040,0

2 040,0

-

388,8

388,8

-

-2,0

-2,0

-

