Додаток 2
до листа обласної
державної адміністрації
15.08.2019 № 13064/1-18/15/315
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про роботу співвиконавців щодо забезпечення реалізації у першому півріччі
2019 року напрямів діяльності та заходів програми розвитку інвестиційної
діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області
на 2019 – 2021 роки
З метою формування дієвих передумов для забезпечення динамічного
соціально-економічного зростання області, укріплення її позитивного
інвестиційно-економічного іміджу серед потенційних ділових партнерів,
розширення географії країн-партнерів у сфері зовнішньоекономічної діяльності та
усунення інформаційних факторів з негативного сприйняття Херсонщини
зарубіжним бізнес-співтовариством, як прикордонного регіону з тимчасово
окупованою територією Автономної Республіки Крим, у першому півріччі
2019 року обласною державною адміністрацією докладалися максимальні зусилля
під час виконання 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 (далі – Програма), в загальному обсязі фінансових
ресурсів з обласного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування
у сумі 17 698,9 тис.грн, у тому числі на 2019 рік – 5 908,9 тис.грн.
Головна мета Програми, розробником та відповідальним виконавцем якої є
Департамент інвестиційної та промислової політики обласної державної
адміністрації, полягає у створенні максимально сприятливих умов для активізації
інвестиційної діяльності та розвитку міжнародного співробітництва в області,
формуванні привабливого бізнес-клімату на її території та забезпеченні через
інвестиційні важелі механізму вирішення проблеми зайнятості населення регіону,
зокрема за рахунок впровадження соціально значущих інвестиційних проектів з
передбаченим створенням нових робочих місць.
Оскільки Програма є глобальною основою середньострокової регіональної
політики, націленої на інтенсифікацію інвестиційних та зовнішньоекономічних
процесів у регіоні, посилення стану співробітництва місцевих громад з
міжнародними фінансовими і донорськими організаціями та розширення
присутності Херсонщини на провідних міжнародних і всеукраїнських виставковоярмаркових та інших презентаційних заходах відповідного тематичного
спрямування, у звітному періоді до виконання заходів Програми долучалося
широке коло співвиконавців, а саме: структурні підрозділи обласної державної
адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного
значення, об’єднані територіальні громади та інші територіальні органи місцевого
самоврядування, Херсонська торгово-промислова палата, державні вищі навчальні
заклади області та громадські організації.
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Слід зазначити, що згідно з розподілом витрат обласного бюджету на
реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році, затвердженим додатком 7
до рішення XXII сесії Херсонської обласної ради VII скликання від 14 грудня
2018 року № 1075 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2019 рік»,
на фінансування видатків, пов’язаних з виконанням заходів Програми у 2019 році,
в бюджеті області передбачено кошти в загальному обсязі 2 040,0 тис.грн, у тому
числі:
- за КПКВК 351 76 93 Департаменту інвестиційної та промислової політики
обласної державної адміністрації як головному розпорядникові бюджетних
коштів – 1 700,0 грн (з метою організації та проведення у жовтні
2019 року щорічного Херсонського міжнародного економічного форуму
«Таврійські горизонти» – 1 520,0 тис.грн, та забезпечення діяльності обласної ради
регіонального розвитку – 180,0 тис.грн);
- за КПКВК 241 76 93 Департаменту агропромислового розвитку обласної
державної адміністрації як головному розпорядникові бюджетних коштів –
340,0 грн (зокрема, для представлення експозиції Херсонщини у рамках
Міжнародної аграрної виставки «Агро – 2019», яка відбулася 04-07 червня
2019 року в м. Києві, – 120,0 тис.грн, організації Міжнародної агропромислової
виставки з підтримки фермерства «АГРОПОРТ Південь – 2019», проведеної
18-20 липня 2019 року в м. Херсоні, – 140,0 тис.грн, а також з метою створення у
2019 році демонстраційних зразків інноваційної продукції для представлення
потенційним інвесторам – 80,0 тис.грн).
Станом на 01 липня 2019 року зазначеним структурним підрозділам
обласної державної адміністрації профінансовано видатки з обласного бюджету в
наступних обсягах:
- Департаменту інвестиційної та промислової політики обласної державної
адміністрації – 270,8 тис.грн (з метою здійснення організаційних витрат,
пов’язаних з проведенням у другому півріччі 2019 року щорічного Херсонського
міжнародного економічного форуму «Таврійські горизонти», при планових
призначеннях на перше півріччя 2019 року на відповідні цілі у сумі
1 200,0 тис.грн);
- Департаменту агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації – 260,0 тис грн (з метою представлення експозиції Херсонської
області в рамках Міжнародної аграрної виставки «Агро – 2019» та проведення
у липні 2019 року Міжнародної агропромислової виставки з підтримки фермерства
«АГРОПОРТ Південь – 2019» відповідно до планових призначень).
Переконливим результатом ефективної реалізації заходів Програми у
вказаному періоді щодо формування сприятливого бізнес-клімату області є факт
зростання ділової активності суб’єктів інвестиційної та зовнішньоекономічної
діяльності у регіоні, підтверджений офіційними даними державних статистичних
спостережень.
Так, загальний обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами,
установами та організаціями Херсонській області у січні-березні 2019 року за
рахунок усіх джерел фінансування, склав 3 056,2 млн грн (у фактичних цінах),
та у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшився практично у 2,5 рази
(індекс капітальних інвестицій у січні-березні 2019 року до відповідного періоду
2018 року склав 236,3 %).
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При цьому, показник капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу
населення області (крім інвестицій з державного бюджету) за звітний період
зафіксовано на рівні 2 918,3 грн (за січень-березень 2018 року – лише 920,7 грн).
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу),
внесених іноземними інвесторами до Херсонської області, починаючи
з 1994 року, станом на 01 квітня 2019 року склав 220,4 млн дол.США
(з урахуванням переоцінки, утрат, зміни вартості та перекласифікації), та у
порівнянні з відповідним показником на початок 2019 року збільшився на
15,4 млн дол.США, або на 7,5%.
Зокрема, на одну особу населення Херсонської області у вказаному періоді
припадало 211,7 дол.США прямих іноземних інвестицій, що на 8,8 дол.США, або
на 4,2% більше відповідного показника, встановленого на 01 квітня 2018 року.
Загальний обсяг експорту товарів Херсонської області у січні-травні
2019 року становив 123,1 млн дол. США, імпорту – 95,6 млн дол.США,
та у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року показник експорту збільшився
на 20,6 млн дол.США, або на 20,1%, а імпорту – навпаки зменшився на
24,0 млн дол. США, або на 20,1 %.
При цьому, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у вказаному
періоді становило 27,5 млн дол.США (за відповідний період 2018 року зазначений
показник з від’ємним результатом дорівнював – 17,1 млн дол.США).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів за січень-травень 2019 року
склав 1,3 (у січні-травні 2018 року – 0,9).
Слід зазначити, що за результатами щоквартального моніторингу соціальноекономічного розвитку регіонів України, здійсненого Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України згідно з
Порядком і Методикою проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації державної регіональної політики, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 856, та оприлюдненого на
офіційному веб-сайті зазначеного центрального органу виконавчої влади
(www.minregion.gov.ua),
за
напрямом
«Інвестиційний
розвиток
та
зовнішньоекономічна співпраця» Херсонська область посіла 2 місце,
поступившись на 1 місце достатньо розвиненому регіону України зі стабільною
макроекономічною позицією – м. Києву.
Поряд з цим, індикаторами успішного досягнення головних цілей,
окреслених Програмою, є виконання наступної діяльності:
- сформовано пакет інвестиційних пропозицій Херсонської області у розрізі
її адміністративно-територіальних одиниць, розміщений на інвестиційному вебпорталі Херсонської області (https://investinkherson.gov.ua) та передбачений до
подальшої демонстрації цільовим групам потенційних інвесторів та бізнеспартнерів (містить 54 інвестиційні пропозиції за пріоритетними напрямами
економічного розвитку регіону – діяльність у сфері транспортно-логістичної
інфраструктури та розвиток агропромислового комплексу);
- укладено тристоронній меморандум про інвестиційне співробітництво між
Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською міською радою
та ТОВ «Агропродукт - Херсон» (м. Херсон) про співпрацю щодо реалізації
інвестиційного проекту з реконструкції цеху грануляції висівок у виробничий
комплекс комбінованих кормів потужністю 50 тон/год на території м. Херсона
(31 січня 2019 року, м. Херсон), який передбачає спільну діяльність сторін у сфері
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будівництва нового сучасного комплексу-заводу в м. Херсоні (загальний обсяг
інвестицій – 3,0 млн дол.США, суб’єкт інвестиційної діяльності – міжнародний
холдинг «Оzturk Group», Республіка Туреччина);
- створено належні умови для впровадження та подальшої реалізації у
регіоні перспективних бізнес-проектів за участю українських та зарубіжних
інвесторів – так, станом на 01 липня 2019 року на території області суб’єктами
інвестиційної діяльності забезпечувалася поетапна реалізація 78-ми економічно
значущих проектів у сферах виробництва і постачання електричної енергії з
альтернативних видів джерел, розвитку агропромислового комплексу (у тому
числі відновлення зрошувальних систем), промислового виробництва та
будівництва об’єктів туристично-рекреаційної галузі, загальна кошторисна
вартість яких в національній валюті України склала понад 77 088,51 млн грн.
- забезпечено супроводження реалізації в адміністративно-територіальних
межах області ряду потужних інвестиційних проектів, спрямованих на загальне
соціально-економічне зростання регіону.
Зокрема, за підсумками першого півріччя 2019 року в області впроваджено
14 наступних інвестиційних проектів загальною кошторисною вартістю понад
7 717,7 млн грн у сферах виробництва і постачання електричної енергії з
альтернативних видів джерел, промислового виробництва та розвитку курортнооздоровчої галузі, зосереджених на територіях Бериславського, Білозерського,
Голопристанського,
Генічеського,
Каланчацького,
Каховського,
Нововоронцовського, Новотроїцького, Олешківського і Чаплинського районів
області та міста Херсона:
1) завершено будівництво 2-х вітрових електростанцій, розташованих на
територіях Генічеського та Новотроїцького районів області, а саме:
1.1. вітрову електростанцію «Овер’янівська» загальною потужністю
68,4 МВт на території Сивашівської сільської ради Новотроїцького району та
Новодмитрівської сільської ради Генічеського району (2 – 7 черги). Запланований
корисний відпуск електроенергії на даному об’єкті – 163,188 млн кВт*год/рік;
введення об’єкта в експлуатацію здійснено поетапно 21 та 25 січня і 01 лютого
2019 року;
1.2. вітрову електростанцію «Новотроїцька» потужністю 72,6 МВт на
території Сивашівської сільської ради та Новотроїцької селищної ради
Новотроїцького району області.
Загальна вартість 2-х проектів склала 5 944,3 млн грн, суб’єкти
інвестиційної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю «Вінкрафт
Україна» і «Віндкрафт Таврія» (м. Скадовськ Херсонської області).
Слід зазначити, що за результатами впровадження вказаних проектів на
сьогодні введено в експлуатацію 1 – 9 черги на відповідних об’єктах, споруджено
39 вітроенергетичних установок, встановлено повітряну лінію електропередачі
потужністю 154 кВт та трансформаторну підстанцію потужністю 154/33 кВ, якою
розпочато генерацію електроенергії у повній мірі (загальний обсяг виробленої
електроенергії на даних об’єктах за січень-червень 2019 року склав
203 077,4 кВт*год);
2) завершено будівництво сонячної електростанції «Олешківська СЕС»
встановленою потужністю 15,822 МВт, розташованої на земельній ділянці площею
40 га за межами с. Виноградове на території Виноградівської об’єднаної
територіальної громади Олешківського району області, зокрема II – IV черг
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об’єкта загальною виробничою потужністю 14,504 МВт (загальна вартість
проекту – 357,2 млн грн, суб’єкт інвестиційної діяльності – ТОВ «Олешківська
СЕС», м. Запоріжжя);
3) збудовано комплекс будівель і споруд фотогальванічної електростанції
виробничою потужністю 34,758 МВт на території Херсонської міської ради (за
межами м. Херсона) (суб’єкт інвестиційної діяльності – ТОВ «Енергетична
компанія «Солар Капітал», м. Херсон);
4) введено в експлуатацію у лютому 2019 року газогенераторну
(когенераційну) установку JMS 312 GS-N.L. встановленою потужністю 0,625 МВт
на території м. Херсона (полігон ТПВ Херсонської області, район Рожновського
кар’єру).
Запланований корисний відпуск електроенергії на даному об’єкті –
4,870 млн кВт*год/рік, суб’єкт інвестиційної діяльності – ТОВ «Кліар Енерджі
Херсон» (м. Херсон);
5) введено в експлуатацію у березні 2019 року наземну сонячну
електростанцію встановленою потужністю 9,995 МВт на території с. Підстепне
Олешківського району області.
Запланований корисний відпуск електроенергії на даному об’єкті –
13,360 млн кВт*год/рік, суб’єкт інвестиційної діяльності – ТОВ «Підстепне
Сонце» (м. Миколаїв);
6) збудовано комплекс будівель і споруд фотогальванічної електростанції
«Любимівка» виробничою потужністю 11,745 МВт у межах населеного пункту
смт Любимівка на території Любимівської селищної ради Каховського району
області (суб’єкт інвестиційної діяльності – ТОВ «Сан Вольт», м. Херсон).
Запланований корисний відпуск електроенергії на даному об’єкті –
14,747 млн кВт*год/рік, введення об’єкта в експлуатацію здійснено 22 квітня
2019 року;
7)
завершено
будівництво
наземної
фотоелектричної
сонячної
електростанції «Таванська 3» встановленою потужністю 5,856 МВт на території
м. Берислав Бериславського району області (загальна вартість проекту –
165,0 млн грн, суб’єкт інвестиційної діяльності – ТОВ «Тавань Солар 3», м. Київ).
Запланований корисний відпуск електроенергії на даному об’єкті –
7,709 млн кВт*год/рік, введення об’єкта в експлуатацію здійснено 14 червня
2019 року;
8) завершено будівництво наземної сонячної електростанції встановленою
потужністю 6,824 МВт за межами населених пунктів на території Костогризівської
сільської ради Олешківського району області (загальна вартість проекту –
627,0 млн грн, суб’єкт інвестиційної діяльності – ТОВ «Совелектра», м. Херсон).
Запланований корисний відпуск електроенергії на даному об’єкті –
9,435 млн кВт*год/рік, введення об’єкта в експлуатацію здійснено 23 травня
2019 року;
9) введено в експлуатацію наземну сонячну електростанцію встановленою
потужністю 2,981 МВт на території Привільської сільської ради Каланчацького
району області (загальна вартість проекту – 69,2 млн грн, суб’єкт інвестиційної
діяльності – ТОВ «Фрі Енерджі», м. Київ).
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Запланований корисний відпуск електроенергії на даному об’єкті –
3,849 млн кВт*год/рік, введення об’єкта в експлуатацію здійснено 05 квітня
2019 року;
10) введено в експлуатацію наземну сонячну електростанцію встановленою
потужністю 1,771 МВт в межах селища Новий Етап на території селищної ради
Асканія-Нова Чаплинського району області (суб’єкт інвестиційної діяльності –
ТОВ «СЕС Виноградово», м. Херсон).
Запланований корисний відпуск електроенергії на даному об’єкті –
1,297 млн кВт*год/рік, введення об’єкта в експлуатацію здійснено 15 квітня
2019 року;
11) завершено будівництво II черги наземної сонячної електростанції СЕС-1
встановленою потужністю 1,113 МВт в межах Музиківської сільської ради на
території Білозерського району області (суб’єкт інвестиційної діяльності –
ТОВ «Санрайз Д.Е.», м. Київ).
Запланований корисний відпуск електроенергії на даному об’єкті –
1,370 млн кВт*год/рік;
12) створено
«Цех пошиття швейних виробів № 1» відокремленого
підрозділу ТОВ «TEAM 55» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область) та
іноземної компанії «Полстар» (Республіка Польща), розташований на території
смт Нововоронцовка Нововоронцовського району області, на якому в даний час
працевлаштовано 20 осіб на новоутворених робочих місцях за спеціальністю
«швачка» (загальна вартість проекту – 15,0 млн грн).
Крім того, до кінця 2019 року очікується додаткове створення близько
100 нових робочих місць на зазначеному підприємстві внаслідок розширення його
виробничих потужностей;
13) завершено будівництво об’єкта курортно-рекреаційного призначення –
аквапарку «Акваленд» на території с. Залізний Порт Голопристанського району
області (суб’єкт інвестиційної діяльності – Ярославський Ігор Калманович,
директор ТОВ «Оріс-Нива», м. Запоріжжя; виконавець будівельних робіт –
компанія «АлексА», м. Запоріжжя);
- створено близько 70 нових робочих місць для мешканців області за
рахунок впроваджених інвестиційних проектів у сферах виробництва і постачання
електричної енергії з альтернативних видів джерел, розвитку агропромислового
комплексу (у тому числі відновлення зрошувальних систем), промислового
виробництва та будівництва об’єктів туристично-рекреаційної галузі.
Зокрема, за інформацією Херсонського обласного центру зайнятості за
січень-червень 2019 року прогнозна потреба роботодавців області, причетних до
реалізації інвестиційних проектів на її території, в працівниках, які підготовлені
шляхом отримання професійного навчання, склала 67 осіб.
При цьому, у першому півріччі 2019 року за сприяння регіональної служби
зайнятості на новоутворені робочі місця до вказаних роботодавців
працевлаштовано 20 осіб;
- активізовано співпрацю з міжнародними фінансовими і донорськими
організаціями шляхом збільшення участі місцевих громад в реалізації проектів та
програм міжнародної технічної допомоги.
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Так, з початку 2019 реципієнти Херсонської області беруть участь в
реалізації Програми в рамках проекту міжнародної технічної допомоги
ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників будинків для впровадження стійких
енергоефективних рішень» (HOUSES), спрямованого на підтримку у створенні
нових або укріпленні потенціалу вже функціонуючих об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ), та Програми місцевого системного розвитку в
рамках Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»
(«Агросільрозвиток), мета якої полягає у впровадженні ефективного управління
земельними й іншими ресурсами в межах об’єднаних територіальних громад на
основі GIS-технологій (передбачено проведення за рахунок донорських коштів
серії семінарів та інших навчальних заходів на базі 14-ти відібраних об’єднаних
територіальних громад області).
Поряд з цим, у звітному періоді розпочато реалізацію 7-ми нових проектів
міжнародної технічної допомоги, а саме:
1) 5-ти мікро-проектів на територіях 5-ти об’єднаних територіальних громад
області в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Децентралізація
приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)»;
2) проекту в рамках грантової програми людської безпеки «Кусаноне» (Уряд
Японії), впровадженого на базі комунального закладу «Херсонська міська
клінічна
лікарня ім. О.С. Лучанського» з метою встановлення сучасного
обладнання для пренатального відділення пологового будинку даного закладу
вартістю 1,5 млн грн;
3) проекту в рамках Програми Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) «Підтримка аграрного і сільського розвитку» - «Впровадження місцевих
ініціатив та інвестиційних проектів в об’єднаних територіальних громадах» на
території Костянтинівської об’єднаної територіальної громади, скерованого на
розширення сфери послуг для мешканців громад та покращення екологічної
ситуації у регіонах України, за рахунок тюкування соломи та сіна (на даний час
підписано грантову угоду на 585,5 тис.грн з метою придбання
сільськогосподарської техніки для комунального підприємства «Пролісок»,
Горностаївський район області).
За час реалізації у першому півріччі 2019 року заходів Програми на сьогодні
досягнуто її очікуваних кількісних результатів, зазначених на стор.17 – 18 тексту
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,
в наступних обсягах (інформацію з відповідного питання наведено у таблиці 1).
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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 2019 року
№
з/п

Найменування
показника

Заплановане
значення
показника
на 2019 рік

Фактичне
значення
показника на
01 липня
2019 року

1

2

3

4

1.

Індекс капітальних
інвестицій (відсотків
до відповідного
періоду
попереднього року)

119,3%

236,3 %
(за січеньберезень
2019 року)

+117,0 в.п.

2.

Обсяг капітальних
інвестицій (крім
інвестицій з
державного
бюджету) у
розрахунку на одну
особу населення
наростаючим
підсумком з початку
року
Темп зростання
обсягу прямих
іноземних інвестицій
(акціонерного
капіталу), відсотків
до обсягу на початок
року
Обсяг прямих
іноземних інвестицій
(акціонерного
капіталу) у
розрахунку на одну
особу населення
наростаючим
підсумком з початку
інвестування

6 965,0 грн

2 918,3 грн
(за січеньберезень
2019 року)

41,9%

102,3%

107,5%
(на 01 квітня
2019 року)

+5,2 в.п.

217,0
дол.США

211,7
дол.США
(на 01 квітня
2019 року)

97,6%

3.

4.

Результат виконання
показника за підсумками
першого півріччя
2019 року

9
1

2

3

4

5.

Збільшення обсягу
експорту товарів,
вироблених в області

4,8%

6.

Підготовка
інвестиційних
майданчиків

7
майданчиків

20,1%
(за січеньтравень
2019 року)
54
інвестиційні
пропозиції

7.

Кількість
реалізованих
інвестиційних
проектів

20 проектів

14 проектів

Реалізовано
14 інвестиційних проектів
загальною кошторисною
вартістю понад
7 717,7 млн грн у сферах
виробництва і постачання
електричної енергії з
альтернативних видів
джерел, промислового
виробництва та розвитку
курортно-оздоровчої
галузі, зосереджених на
територіях
Бериславського,
Білозерського,
Голопристанського,
Генічеського,
Каланчацького,
Каховського,
Нововоронцовського,
Новотроїцького,
Олешківського і
Чаплинського районів
області та міста Херсона

8.

Збільшення кількості
залучених в область
програм МТД на

3 програми

2 програми

З початку 2019 розпочато
реалізацію Програми в
рамках проекту
міжнародної технічної
допомоги ЄС/ПРООН
«Об’єднання
співвласників будинків
для впровадження
стійких
енергоефективних
рішень» (HOUSES) та

+15,3 в.п.

Сформовано
54 інвестиційні
пропозиції за
пріоритетними
напрямами економічного
розвитку регіону

10
1

2

3

4

Програми місцевого
системного розвитку в
рамках Проекту USAID
«Підтримка аграрного і
сільського розвитку»
(«Агросільрозвиток)
9.

Збільшення кількості
залучених в область
проектів МТД на

10 проектів

7 проектів

Розпочато реалізацію
5 мікро-проектів на
територіях 5 об’єднаних
територіальних громад
області в рамках
проекту міжнародної
технічної допомоги
«Децентралізація
приносить
кращі результати та
ефективність (DOBRE)»,
1 проекту в рамках
грантової програми
людської безпеки
«Кусаноне» (Уряд Японії)
на базі Херсонської
міської клінічної лікарні
ім. О.С. Лучанського та
1 проекту на території
Костянтинівської
об’єднаної
територіальної громади
в рамках Програми
Агентства США з
міжнародного розвитку
(USAID) «Підтримка
аграрного і сільського
розвитку» «Впровадження місцевих
ініціатив та інвестиційних
проектів в об’єднаних
територіальних
громадах»

Детальну описову частину з питань виконання Програми у розрізі її
напрямів діяльності та заходів за підсумками першого півріччя 2019 року за
розділами «Інвестиційна діяльність» та «Міжнародне співробітництво» наведено
нижче.
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I. Інвестиційна діяльність
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 смарт-спеціалізацій
У першому півріччі 2019 року Департамент інвестиційної та промислової
політики обласної державної адміністрації – головний виконавець даного заходу
Програми (далі – Департамент), не мав фінансової змоги для забезпечення
організації діяльності щодо проведення досліджень інвестиційного потенціалу
Херсонської області експертними профільними організаціями, зокрема з
використанням інструменту регіонального розвитку smart-спеціалізації, у зв’язку
з відсутністю коштів, спрямованих з обласного бюджету у відповідному періоді на
здійснення видатків, пов’язаних з реалізацією даного заходу Програми.
Разом з тим, з метою обговорення ключових економічних пріоритетів
Херсонщини, визначення перспектив для забезпечення її сталого розвитку,
у тому числі з використанням інноваційних підходів, інструментів комунікацій з
освітньо-науковим та бізнес-представництвом, а також завдяки впровадженню
кращих креативних практик європейських країн, у звітному періоді представники
Департаменту взяли 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
рамках
ініціативи
«Запуск
регіонів»
(13 травня 2019 року, м. Херсон).
2. Організація розроблення бізнес-планів, 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
Голопристанському, Скадовському та Генічеському районах;
- під розвідку та розроблення корисних копалин у Великолепетиському,
Верхньорогачицькому, Іванівському, Нововоронцовському районах
Сприяючи формуванню необхідних організаційно-технічних умов для
впровадження в області перспективних і економічно значущих інвестиційних
проектів та з метою надання підтримки місцевими органами виконавчої влади
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суб’єктам господарської діяльності щодо реалізації ними інвестиційних ініціатив
у звітному періоді 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 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
У першому півріччі 2019 року Департаментом проведено комплексну
інформаційно-аналітичну роботу щодо формування концепції оновленого
інвестиційного паспорта Херсонської області «Region Investment Passport» (з
відображенням актуальних інвестиційних проектів та пропозицій міст і районів
області та показників державних статистичних спостережень у провідних сферах
соціально-економічного розвитку регіону за підсумками січня-березня 2019 року),
передбаченого до подальшого випуску у наступному звітному періоді в загальній
кількості щонайменш 1 000 екземплярів.
Очікується, що подальше розповсюдження вказаного рекламно-іміджевого
продукту, орієнтованого на контингент потенційних інвесторів та бізнеспартнерів, забезпечуватиметься представниками обласної державної адміністрації
у другому півріччі 2019 року під час участі у всеукраїнських або міжнародних
презентаційних заходах відповідної спрямованості, які відбуватимуться на
території України або регіонів іноземних держав у зазначеному періоді, зокрема у
Другому Форумі регіонів України і Республіки Білорусь (03-04 жовтня 2019 року,
м. Житомир), а також під час проведення в області у поточному році щорічного
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Херсонського економічного форуму «Таврійські горизонти» та у ході офіційних і
робочих зустрічей між керівництвом Херсонської обласної державної
адміністрації та членами іноземних дипломатичних і бізнес-місій.
2. Розроблення та виготовлення галузевих інвестиційних буклетів
У звітному періоді Департаментами обласної державної адміністрації:
інвестиційної та промислової політики і агропромислового розвитку, забезпечено
діяльність у напряму розроблення 2-х наступних галузевих інвестиційних
буклетів:
- «План перспективного розвитку Херсонської області на 2019 –
2021 роки», видання якого у загальній кількості 2 500 примірників здійснено
Департаментом у рамках забезпечення діяльності обласної ради регіонального
розвитку, утвореної розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
22 листопада 2018 року № 849.
При цьому, зазначений інформаційний матеріал, який увібрав детальні
стислі презентації щодо 107-ми інвестиційних проектів Херсонщини обласного і
місцевого значення у пріоритетних сферах економічного розвитку регіону та
ініціативні пропозиції місцевих органів державної влади щодо впровадження
реформ у медичній, освітній й інших соціальних сферах на підпорядкованих
територіях, був розповсюджений обласною де6ржавною адміністрацією у
першому півріччі 2019 року, зокрема, під час проведеного в області українськолитовського семінару на тему: «Укріплення партнерства з бізнесом для досягнення
цілей ООН в області сталого розвитку», спрямованого на поглиблення ділового
економічно-інвестиційного співробітництва між Україною та Литвою на
регіональному рівні (21 травня 2019 року, м. Херсон);
«Показники АПК» (інвестиційний буклет сільськогосподарського
спрямування), передбачений
до подальшого
випуску Департаментом
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації та поширення серед
цільової аудиторії у другому півріччі 2019 року.
Поряд з цим, окремими районними державними адміністраціями та
органами місцевого самоврядування області також забезпечено розроблення та
видання галузевих інвестиційних профілів у загальній кількості 12 одиниць, 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.
3. Створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової
продукції для представлення потенційним інвесторам
Діяльність щодо створення демонстраційних зразків інноваційної
промислової
продукції
запланована
до
виконання
Департаментом
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації за участю
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Херсонської торгово-промислової палати на друге півріччя 2019 року (у межах
бюджетних асигнувань в загальному обсязі 80,0 тис.грн, передбачених до
виділення з обласного бюджету у липні-грудні 2019 року).
На даний час відповідальним виконавцем цього заходу Програми
розроблено кошторис на здійснення видатків, пов’язаних зі створенням
демонстраційних зразків інноваційної промислової продукції у наступному
звітному періоді.
4. Розроблення місцевих програм розвитку інвестиційної діяльності із
включеними до них пріоритетними для розвитку громад проектами і
передбаченим фінансуванням заходів
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 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
Упродовж першого півріччя 2019 року Департаментом забезпечувалося
безперервне функціонування та наповнення актуальними інформаційними
матеріалами єдиного інвестиційного веб-порталу Херсонської області
(https://investinkherson.gov.ua/) шляхом висвітлення ряду статей, новин і пресрелізів, пов’язаних з реалізацією інвестиційної діяльності в області та станом
розвитку співробітництва Херсонщини з міжнародними фінансовими і
донорськими організаціями.
При цьому, на даний час основний інформаційний контент на зазначеному
веб-ресурсі відображено за наступними тематичними напрямами:
- інтерактивна карта вільних земельних ділянок (типу Greenfield і
Brownfield) та вільних виробничих площ Херсонської області, на територіях яких
можливе впровадження інвестиційної діяльності;
- загальні відомості щодо інвестиційного потенціалу Херсонщини;
- перелік підприємств регіону – успішних прикладів здійснення
інвестицій українськими та іноземними суб’єктами господарювання;
- пакет інвестиційних проектів та пропозицій області, які пропонуються
інвесторам для здійснення діяльності;
- методично-довідкові матеріали «Дорожня карта інвестора» та «Дорожня
карта будівництва об’єктів альтернативної енергетики», передбачені для
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практичного використання суб’єктами господарської діяльності, які є учасниками
інвестиційних процесів або розглядають перспективу започаткування
інвестиційної діяльності в області, зокрема у сфері енергетичної галузі з
використанням альтернативних видів джерел;
- база даних щодо довгострокових і щорічних програм та проектів
міжнародної технічної допомоги, які реалізовуються на території Україні, участь у
яких можуть брати участь потенційні реципієнти області;
- перелік міжнародних всеукраїнських та зарубіжних виставковоярмаркових
презентаційних
заходів,
зокрема
інвестиційно-економічної
спрямованості, передбачених до проведення у 2019 році;
- порядок надання Департаментом адміністративної послуги з проведення
державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за
участю іноземного інвестора згідно з чинним законодавством;
- нормативно-правова база діючого законодавства України у сфері
інвестиційної діяльності та співробітництва України з міжнародними
фінансовими і донорськими організаціями.
Слід зазначити, що з метою привернення особливої уваги з боку цільової
медіа-аудиторії та створення передумов для підвищення відвідуваності вказаного
веб-порталу Департаментом одночасно розміщувалися презентації щодо окремих
найбільш перспективних інвестиційних пропозицій міст і районів Херсонщини, які
потребують першочергового залучення коштів приватних інвесторів,
на головній сторінці інвестиційного веб-порталу Херсонської 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 AIM в Абу-Дабі;
у Шанхайській міжнародній виставці експортно-імпортній виставці (FBIE)
тощо, забезпечення проведення презентації області
Створюючи передумови для популяризації інвестиційного потенціалу
Херсонщини серед світового бізнес-співтовариства та активізації торговельноекономічного співробітництва з регіонами зарубіжних країн, у першому півріччі
2019 року делегацією від Херсонської області забезпечено участь у
4-х наступних міжнародних виставкових заходах туристичної та аграрної
спрямованості, які відбулися на території України та за кордоном у відповідному
періоді:
- Східно-Середземноморській міжнародній виставці подорожей та туризму
«EMITT» (30 січня - 04 лютого 2019 року, м. Стамбул, Туреччина) – у рамках
заходу делегацією від Херсонської обласної державної адміністрації проведено
ряд організаційних зустрічей, зокрема з представниками туристичного оператора
Tatilruyasi.com, асоціації туристичних агентств Туреччини TURSAB та компанії
ITE Turkey, під час яких напрацьовано основні вектори для розвитку туристичного
потенціалу Херсонщини, спрямовані на збільшення загальної кількості
відвідувань регіону іноземними туристами.
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При цьому, у рамках участі у даному заході представниками області
перейнято найкращий досвід зарубіжних колег щодо створення унікального
конкурентоспроможного туристичного продукту;
- Міжнародній виставці та форумі з підтримки фермерства «Агропорт Захід
Львів 2019» (21-22 березня 2019 року, м. Львів) – у складі регіональної експозиції
Херсонщини, представленої під час проведення даного заходу, Департаментом
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації спільно з
Херсонською торгово-промисловою палатою продемонстровано високоякісну
продукцію
провідних
регіональних
виробників,
зокрема
таких
як
ТОВ «Плодоовочевий комбінат «Херсон»» та ПП «Наш продукт» (м. Херсон;
консервована продукція в асортименті), ПрАТ «Дім марочних коньяків «Таврія»
(м. Нова Каховка; вино-коньячні вироби в асортименті), Агрофірма Радгосп
«Білозерський» (с. Дніпровське Білозерського району області; яблука й вино в
асортименті) та ТОВ «НВП «5 Елемент» (м. Херсон; мінеральні добрива,
розроблені за нанотехнологіями);
- XXV Міжнародній туристичній виставці UITT’2019 «Україна – Подорожі та
Туризм» (27-29 березня 2019 року, м. Київ) – продемонстровано туристичний
потенціал регіону та провідні оздоровчо-рекреаційні заклади Херсонщини.
Зокрема, представлений на вказаній виставці туристичний стенд
Херсонської області за стилем оформлення зайняв перше місце серед інших
експонатів, продемонстрованих регіонами України;
- XXXI Міжнародній сільськогосподарській виставці «АГРО 2019»
(04-07 червня 2019 року, м. Київ) – головній виставковій події року в Україні та
Східній Європі, яка відкриває можливості для встановлення співробітництва її
учасників з лідерами світового аграрного сектору, а також є платформою для
започаткування ділових домовленостей з представниками українських
сільськогосподарських асоціацій, потужних підприємств, іноземними й
вітчизняними інвесторами.
У рамках даного заходу делегацією від Херсонської області презентовано
брендову продукцію добре відомих як в Україні, так і за її межами,
агропромислових підприємств регіону, а саме: молочну продукцію (виробництва
публічних акціонерних товариств «Новокаховський завод плавлених сирів»,
«Херсонський маслозавод» та Каланчацький маслозавод»), консервацію (торгових
марок «Наш продукт», «Українські в’ялені помідори» та «Дем’янович»), круп’яну
і виноробну продукцію (виробництва ДП «Дослідне господарство Інститут рису
НААН України», АФ Радгосп «Білозерський», ПрАТ «Дім марочних коньяків
«Таврія», ПАТ «Князя Трубецького» та фермерського (селянського) господарства
«Курінь»).
При цьому, демонстрацію агропромислової експозиції Херсонщини було
одночасно доповнено презентацією галузі сільського зеленого туризму,
представленої історико-розважальним комплексом «Зелені хутори Таврії»,
з метою формування іміджу регіону як осередку безмежних можливостей у галузі
агропромислового виробництва з наявним стабільним статусом у частині
продовольчої безпеки.

17

3. Організація спільних з представниками бізнесу роуд-шоу, цільових бізнесмісій 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
У звітному періоді обласною державною адміністрацією забезпечено
організацію спільних з представниками ділових кіл регіону цільових бізнес-місій з
метою демонстрації інвестиційного потенціалу Херсонщини у рамках
5-ти спеціалізованих міжнародних та всеукраїнських виставково-ярмаркових
заходів, а саме:
- презентовано рекреаційно-оздоровчі та туристичні спроможності області в
рамках Східно-Середземноморської міжнародної виставки подорожей та туризму
«EMITT» (30 січня - 04 лютого 2019 року, м. Стамбул, Туреччина);
- представлено досягнення Херсонської області у сфері агропромислового
виробництва під час VIII Міжнародної виставки та форуму з підтримки
фермерства «АГРОПОРТ Захід Львів 2019» (21-22 березня 2019 року, м. Львів);
- продемонстровано туристичний потенціал регіону та провідні оздоровчорекреаційні заклади Херсонщини в рамках XXV Міжнародної туристичної виставки
UITT’2019 «Україна – Подорожі та Туризм» (27-29 березня 2019 року, м. Київ);
- презентовано інвестиційні проекти області у сфері навколишнього природного
середовища під час участі першого заступника голови обласної державної
адміністрації Д.Бутрія у IX щорічному заході «EarthX 2019» з питань вивчення
екологічної ситуації у світі та проблем збалансованого природокористування в
атмосфері (26-28 квітня 2019 року, м. Даллас, штат Техас, Сполучені Штати Америки);
- презентовано аграрну експозицію Херсонської області та її масштабний
сільськогосподарський потенціал у ході проведення XXXI Міжнародної
сільськогосподарської виставки «АГРО 2019» (04 -07 червня 2019 року, м. Київ).
Поряд з цим, у червні 2019 року Департаментом 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
країн-учасниць «Східного партнерства» (10-11 липня 2019 року, м. Батумі, Грузія).
Напрямок діяльності 4 «Промоція інвестиційного потенціалу Херсонської
області»
1. Організація та проведення щорічного Міжнародного форуму
«Таврійські горизонти»
У першому півріччі 2019 року Департаментом забезпечувалося виконання
організаційних заходів, пов’язаних з підготовкою до проведення в області
у поточному році щорічного Херсонського міжнародного економічного форуму
«Таврійські горизонти» (далі – Форум), націленого на активізацію інвестиційного
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співробітництва Херсонщини зі світовим бізнес-співтовариством та укріплення
позитивного ділового іміджу регіону серед зарубіжного бізнес-співтовариства.
Слід зазначити, що згідно з рішенням XXII сесії Херсонської обласної ради
VII скликання від 14 грудня 2018 року № 1075 «Про обласний бюджет
Херсонської області на 2019 рік» на фінансування видатків, пов’язаних з
виконанням заходів Програми у 2019 році, Департаменту за КПКВК 351 76 93
з бюджету області затверджено кошти в загальному обсязі 1 700,0 тис.грн, у тому
числі для організації та проведення у поточному році Форуму – 1 520,0 тис.грн.
Станом на 01 липня 2019 року Департаменту як головному розпорядникові
бюджетних коштів за Програмою з метою здійснення організаційних витрат,
пов’язаних з проведенням у 2019 році Форуму, профінансовано видатки з
обласного бюджету в загальному обсязі 270,8 тис.грн.
В рамках забезпечення підготовчої діяльності напередодні проведення
майбутнього заходу Департаментом проведено наступну організаційну роботу:
- розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 березня
2019 року № 238 «Про організацію проведення у 2019 році Херсонського
міжнародного економічного форуму «Таврійські горизонти» затверджено склад
організаційного комітету з питань підготовки та проведення Форуму;
- розпочато розроблення оновленої концепції інвестиційного паспорта
Херсонської області «Region Investment Passport», передбаченого до випуску у
другому півріччі 2019 року та подальшого розповсюдження серед учасників
Форуму;
- розпочато розроблення концепт-ідеї презентаційного промо-ролика з
метою демонстрації зазначеного іміджевого продукту у медіа-просторі та
безпосередньо перед учасниками Форуму;
- проведено інформативну роботу щодо визначення ділової аудиторії
Форуму за цільовими групами потенційних учасників, які можуть бути запрошені
до участі у заході у якості представників державної або місцевої влади, органів
місцевого самоврядування, членів українського і зарубіжного дипломатичного
корпусу, представників вітчизняних або іноземних компаній та приватних
партнерів.
Поряд з цим, для забезпечення належного інформаційно-презентаційного
супроводження заходу та розповсюдження серед його учасників спеціально
виготовленої поліграфічної, рекламно-сувенірної, канцелярської та іншої брендової
продукції у січні-червні 2019 року Департаментом у межах виділених з обласного
бюджету коштів в загальній сумі 270,8 тис.грн проведено фінансові видатки в
наступних обсягах та з метою:
- розроблення дизайнерської концепції інвестиційного буклету «План
перспективного розвитку Херсонської області на 2019 – 2021 роки» – 26,4 тис.грн;
- видання інвестиційного буклету «План перспективного розвитку
Херсонської області на 2019 – 2021 роки» у кількості 2 500 екземплярів –
98,3 тис.грн;
- виготовлення рекламних банерів – 45,5 тис.грн;
- виготовлення мобільного виставкового стенду Херсонської області –
45,4 тис.грн;
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- організацію відряджень співробітників Департаменту, пов’язаних з
проведенням заходу – 1,3 тис.грн;
- оплату транспортних послуг – 2,9 тис.грн;
- оплату дизайнерських послуг з розроблення концепції рекламно-сувенірної
та іншої презентаційної продукції – 11,8 тис.грн;
- виготовлення рекламно-сувенірної та іншої презентаційної продукції –
39,2 тис.грн.
2. Організація та проведення місцевих інвестиційних та економічних
галузевих форумів у районах та містах області
У звітному періоді обласною державною адміністрацією забезпечено
організацію та проведення 2-х наступних галузевих форумів інвестиційноекономічної спрямованості:
- освітньо-інвестиційного форуму «Формування людського капіталу
Херсонщини: синергія влади, бізнесу та освіти», спрямованого на обговорення
актуальної тематики щодо можливостей збереження людського капіталу в
адміністративно-територіальних межах області, з’ясування причин трудової
міграції її населення та визначення дієвих механізмів протидії цьому явищу з боку
місцевих органів виконавчої влади, зокрема за рахунок впровадження
перспективних інвестиційних проектів у сфері розвитку виробничої
інфраструктури з передбаченим створенням нових робочих місць у регіоні
(22 лютого 2019 року, м. Херсон).
У даному заході взяли участь представники місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, фахівці вищих навчальних закладів
області, громадські та наукові діячі, представники регіональних підприємницьких
і бізнес-кіл.
Під час панельної дискусії на тему: «Збалансований розвиток людського
капіталу на Херсонщині: завдання освіти і науки», проведеної у рамках вказаного
форуму, презентовано освітньо-інвестиційний проект «КРОК до ВИШу», який на
даний час реалізовується за рахунок коштів обласного бюджету та передбачає
надання підтримки випускникам середніх шкіл сільської місцевості області у
підготовці до проходження ними зовнішнього незалежного оцінювання для вступу
до вищих навчальних закладів України.
При цьому, аудиторією заходу також розглянуто наступну тематику: «Стан
та перспективи розвитку Херсонського регіонального ринку праці» (обговорення
супроводжувалося презентацією інвестиційних проектів, спрямованих, зокрема на
створення нових робочих місць, у тому числі для молоді), «Простір освітніх
ініціатив Херсонщини», «Гідність кожної дитини: доступна освіта та інклюзія» та
«Фінансовий ресурс розвитку Нової української школи»;
- щорічної Південної агропромислової виставки-форуму «Фермер-2019» та
регіональної конференції на тему: «Створення умов для реалізації експортного
потенціалу» (27 лютого 2019 року, м. Херсон) – захід скеровано на презентації
масштабного сільськогосподарського потенціалу області та обговоренні ключових
аспектів виходу сільськогосподарських виробників регіону на світовий
експортний ринок, зокрема на ринки країн – членів ЄС, а також висвітленні серед
присутньої аудиторії загальних положень чинного законодавства України у сфері
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оподаткування агропромислової продукції та основних процедур митного
оформлення під час здійснення експортних операцій відповідного товару.
Поряд з цим, у звітному періоді Департаментом 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
економічно-інвестиційних форумів на відповідних територіях.
2. Просування та модернізація офіційного веб-сайту щорічного
Міжнародного форуму «Таврійські горизонти»:
www.tavrianhorizons.in.ua
Упродовж першого півріччя 2019 року Департаментом забезпечувалося
систематичне наповнення актуальним контентом офіційного веб-сайту
Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські горизонти»
(www.tavrianhorizons.in.ua) шляхом відображення останніх інформативних даних
(у рубриці «Новини»), зокрема щодо наміченої перспективи проведення в області
цьогорічного Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські
горизонти», запланованого на друге півріччя 2019 року, а також стану реалізації у
2019 році 2-х масштабних інвестиційних проектів з будівництва об’єктів
альтернативної енергетики –
Сиваської вітрової електростанції загальною
потужністю 250 МВт на території Григорівської сільської ради Чаплинського
району та Дніпро-Бузької вітрової електростанції загальною потужністю 110 МВт
на території Олександрівської сільської ради Білозерського району Херсонської
області, домовленості про інвестиційне співробітництво щодо яких встановлено
між обласною державною адміністрацією та іноземними бізнес-партнерами –
компаніями «NBT AS» (Норвегія), «Total Eren» і «Akuo Energy» (Франція) та
«Greenworx Holding» (Бельгія), у рамках проведення 21 вересня 2018 року в
м. Києві щорічного Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські
горизонти».
4. Виготовлення та оновлення промо-ролика щодо потенціалу області,
іншої мультимедійної продукції, створення банку фотографій, діаграм і
графіків, слайд-шоу та анімації
Департаментом
проведено
роботу
з
розроблення
концепт-ідеї
презентаційного промо-ролика, передбаченого до випуску у другому півріччі
2019 року та призначеного для подальшого використання у мультимедійному
комунікаційному просторі з метою наочної демонстрації економічноінвестиційного потенціалу Херсонщини напередодні проведення в області
цьогорічного Херсонського 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

21

У зв’язку з відсутністю коштів, виділених з обласного бюджету у січнічервні 2019 року на фінансування даного заходу Програми, у звітному періоді
Департамент не мав фінансової змоги для організації діяльності з публікації
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 «AGROPORT South Kherson 2019» (18-20 липня 2019 року,
м. Херсон) у звітному періоді Департаментом підготовлено інформаційну статтю
з презентацією інвестиційного потенціалу Херсонщини, опубліковану у рекламноінформаційному виданні «Спеціальний випуск Південноукраїнського вісника
фермера «Agroport Digest».
6. Забезпечення роботи обласної ради регіонального розвитку
Упродовж першого півріччя 2019 року Департаментом забезпечувалося
систематичне супроводження діяльності обласної ради регіонального розвитку,
утвореної розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
22 листопада 2018 року № 849.
При цьому, для забезпечення ефективної організації роботи зазначеного
консультативно-дорадчого органу при обласній державної адміністрації
Департаментом здійснено наступне:
- відповідно до Указу Президента України від 06 грудня
2018 року № 412/2018 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із
децентралізації влади» розроблено План перспективного розвитку Херсонської
області на 2019 – 2021 роки, затверджений розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 12 лютого 2019 року № 96.
Слід зазначити, що даний документ містить відповідні планові ініціативи
районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення і
місцевих територіальних громад області та включає проекти обласного і місцевого
значення, затверджені у встановленому порядку за результатами широкого
громадського обговорення, передбачені до реалізації за рахунок коштів
державного і місцевих бюджетів, субвенцій, інвестицій приватних партнерів,
грантової допомоги міжнародних фінансових та донорських організацій з метою
забезпечення соціально-економічного розвитку Херсонщини та підвищення
ефективності
впровадження державних реформ у сферах розбудови
інфраструктури регіону, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту
населення;
- розроблено концепцію виставкових стендів районних державних
адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення та об’єднаних
територіальних громад області, яка передбачає у якості центрального експоната
нанесення карти з географічним розміщенням певної адміністративнотериторіальної одиниці Херсонської області у поєднанні з презентацією її
економічно-інвестиційного потенціалу та передбачених напрямів соціально-
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економічного зростання відповідної території у трирічній перспективі
(з метою для наочної демонстрації перспективних напрямів розвитку області
протягом 2019 – 2021 років);
- узагальнено актуальні інформативні матеріали, надані районними
державними адміністраціями, міськвиконкомами міст обласного значення та
об’єднаними територіальними громадами, щодо намічених станом на 01 липня
2019 року перспектив відкриття або початку будівництва об’єктів соціальнокультурного значення, впровадження або продовження реалізації інвестиційних
проектів на відповідних територіях, а також інших подій, які матимуть соціальноекономічний ефект для громад (на підставі доручення першого заступника голови
обласної державної адміністрації від 20 грудня 2018 року № 18-Р «Про підготовку
засідання обласної ради регіонального розвитку та Перспективного плану
розвитку Херсонської області на 2019 – 2021 роки»);
- забезпечено систематичне опрацювання звернень юридичних і фізичних
осіб України, які надходили до Секретаріату зазначеного консультативнодорадчого органу при обласній державній адміністрації – Департаменту
інвестиційної та промислової політики обласної державної адміністрації, з питань
покращення стану соціально-економічного розвитку області.
7. Організація презентацій інвестиційного потенціалу області на базі
посольств інших держав
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
діяльність з організації заходів щодо презентації інвестиційного потенціалу
Херсонської області на базі представництв іноземних дипломатичних місій,
акредитованих в Україні.
.
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 2019 року Департаментом економічного та
регіонального розвитку обласної державної адміністрації як головним виконавцем
даного заходу Програми забезпечено організацію прийомів 3-х візитів
представників іноземних дипломатичних і бізнес-місій, здійснених у Херсонську
область у вказаному періоді, з метою започаткування або активізації раніш
встановленого торговельно-економічного й інвестиційного співробітництва з
областю, а саме:
- Генерального консула Республіки Туреччина в Одесі пана Садіна
Аййилдиза (12 лютого 2019 року, м. Херсон) – у рамках робочої зустрічі з головою
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обласної державної адміністрації обговорено перспективи започаткування
співробітництва у напрямах організації медичного обслуговування населення та
будівництва житла для переселенців з Автономної Республіки Крим на території
Херсонської області, а також розглянуто можливості впровадження спільної
інвестиційної діяльності у сферах розвитку туристично-рекреаційної галузі та
агропромислового виробництва на Херсонщині за участю турецьких бізнеспартнерів;
- співробітників Посольства Китайської Народної Республіки в Україні
(18 квітня 2019 року, м. Херсон) – під час робочої зустрічі із заступниками голови
обласної державної адміністрації В.Чабаном та С.Тригубом обговорено загальні
напрями активізації раніш встановленого інвестиційного співробітництва
Херсонської області з представниками китайських бізнес-кіл у сферах підвищення
енергоефективності та розвитку соціально-економічних галузей регіону, а також
намічено перспективу впровадження на Херсонщині інвестиційного проекту зі
створення індустріального парку «KhersonindustrialPark», передбаченого до
реалізації за участю Херсонської обласної державної адміністрації, Федерації
роботодавців України та приватних інвесторів, на базі регіональних підприємств –
ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» або ВАТ «Херсонський
бавовняний комбінат» (презентацію даного проекту було вперше здійснено
місцевою державною адміністрацією у 2016 році серед представників
вищезгаданої іноземної дипломатичної місії під час проведення в області
Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця
інвестиції, економічний розвиток»);
- Президента Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати пана
Сігітаса Леонавічюса, директора Асоціації інженерної екології Литви пана
Костянтина Іллясевича та інших осіб – членів литовської бізнес-місії (21 травня
2019 року, м. Херсон) – створено організаційні передумови для укріплення
торговельно-економічного й інвестиційного співробітництва Херсонської області з
регіонами Литовської Республіки.
Зокрема, у рамках даного візиту обласною державною адміністрацією за
підтримки Українського союзу промисловців і підприємців та Посольства
Литовської Республіки в Україні проведено спільний українсько-литовський
семінар на тему: «Укріплення партнерства з бізнесом для досягнення цілей ООН в
області сталого розвитку».
Слід зазначити, що у даному заході взяли участь представники делегації від
Українського союзу промисловців і підприємців (зокрема, президент УСПП
А.Кінах, перший віце-президент УСПП С.Прохоров), члени литовської бізнесмісії, керівництво Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської
обласної ради, представники структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, територіальних громад, депутати місцевих рад, науковці, члени
Херсонської регіональної організації Українського союзу промисловців і
підприємців, Херсонської торгово-промислової палати та керівники провідних
сільськогосподарських підприємств регіону.
Під час семінару обговорено тематику, пов’язану з механізмами підтримки
розвитку малого і середнього бізнесу в Україні та сприянням виходу продукції
українських експортерів на зовнішні ринки європейських країн відповідно до

24

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також можливостями досягнення
цілей ООН у сфері сталого розвитку, зокрема у напряму раціонального
використання природних ресурсів.
При цьому, цільовою аудиторією заходу детально розглянуто особливості
проекту щодо вимог ЄС з повторного використання водних ресурсів у контексті
застосування інноваційних і біотехнологій для охорони навколишнього
середовища, призначених для використання у сільськогосподарському
виробництві.
Поряд з цим, з метою формування дієвих передумов для активізації
економічного співробітництва області з регіонами Литви у рамках заходу
представниками обласної державної адміністрації здійснено презентацію
експортно-інвестиційного
потенціалу
агропромислового
комплексу
підпорядкованої території під назвою: «Аграрний потенціал Херсонщини в
проекції експорту».
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 Департаментом економічного та регіонального розвитку
обласної державної адміністрації забезпечувалося 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 2019 року 26-ти робочих зустрічей між керівництвом обласної
державної адміністрації та представниками зарубіжних дипломатичних і бізнесмісій, зокрема з Республіки Туреччина, Литовської Республіки, Швеції, Бельгії,
Китайської Народної Республіки, Сполучених Штатів Америки, та членами
міжнародних організацій (Міжнародного центру оборони та безпеки (ICDS) та
Херсонської групи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні).
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)
Діяльність з організації візитів делегацій Херсонської області до регіонів
зарубіжних країн світу – потенційних партнерів Херсонщини, запланована до
виконання Департаментом економічного та регіонального розвитку обласної
державної адміністрації на друге півріччя 2019 року.
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4. Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції
з логотипами Херсонської області
Розпочато організаційну діяльність з підготовки друкованої версії
інформаційного паспорта Херсонської області, передбаченого до випуску
Департаментом економічного та регіонального розвитку обласної державної
адміністрації у другому півріччі 2019 року в загальній кількості щонайменш
100 екземплярів, та іншої брендової сувенірної продукції, призначеної для
забезпечення інформаційної підтримки під час перебування в області іноземних
делегацій з офіційними візитами, а також організації спільних заходів за участю
керівництва обласної державної адміністрації та акредитованих в Україні
представників дипломатичних відомств, консульських установ, інших офіційних
представництв іноземних держав і міжнародних організацій.
Напрямок діяльності 6 «Виставково-ярмаркові заходи»
1. Організація та проведення агропромислової виставки «АГРОПОРТ»
У звітному періоді Департаментами обласної державної адміністрації:
агропромислового розвитку, інвестиційної та промислової політики, забезпечено
спільну організаційну діяльність у напряму 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),
а саме:
- сформовано програми стратегічних і селективних сесій та інших
альтернативних напрямів діяльності (фестивалів, ярмарків тощо) у рамках даного
заходу;
- визначено цільову аудиторію форуму «AGROPORT South Kherson 2019» із
залученням провідних українських посадовців, членів акредитованого в Україні
іноземного дипломатичного корпусу та представників зарубіжних і вітчизняних
бізнес-кіл, які проваджують діяльність у сфері агропромислового виробництва;
- спільно із Херсонською торгово-промисловою палатою розроблено проект
кошторису на організацію виставкової експозиції агропромислового потенціалу
Херсонщини, передбаченої до демонстрації в рамках заходу;
- розроблено дизайнерські концепції макетів банерів, стендів, фотозон,
ширм та іншої рекламної продукції, передбаченої для використання у рамках
заходу, випуск якої забезпечено Департаментом агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації на початку липня 2019 року.
2. Організація представлення експозиції Херсонщини на Міжнародній
аграрній виставці «Агро» (м. Київ)
Забезпечено представлення агропромислової експозиції Херсонщини з
одночасною
демонстрацією
брендової
продукції
регіональних
сільськогосподарських
виробників
у
рамках
XXXI Міжнародної
сільськогосподарської виставки «АГРО 2019» (04 -07 червня 2019 року, м. Київ).
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Детальну інформацію з відповідного питання наведено у пункті 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» напрямку діяльності 3 «Поширення
інвестиційної продукції та маркетинг територій» розділу I «Інвестиційна
діяльність» даної пояснювальної записки.
3. Участь делегацій області у виставково-ярмаркових заходах, у тому
числі Міжнародній універсальній виставці «Весна в Гомелі та у галузевих
заходах
Протягом першого півріччя 2019 року відповідальними виконавцями даного
заходу Програми забезпечено участь представників обласної державної
адміністрації та її структурних підрозділів, районних державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування та підприємницьких і бізнес-кіл 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» (26-28 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).
4. Забезпечення участі Херсонської області у форумі регіонів Україна –
Білорусь і супутніх виставкових та інших заходах
У звітному періоді Департаментом економічного та регіонального розвитку
обласної державної адміністрації розпочато виконання організаційних заходів,
пов’язаних із забезпеченням участі Херсонської області у Другому Форумі
регіонів України і Республіки Білорусь, запланованому до проведення
03-04 жовтня 2019 року в м. Житомирі, з метою активізації українськобілоруського зовнішньоекономічного та інвестиційного співробітництва на
регіональному рівні.
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5. Виготовлення та оновлення іміджевого мобільного виставкового
стенда області для участі в національних і міжнародних виставкових заходах
Відповідальними виконавцями даного заходу Програми проведено
організаційну роботу щодо розроблення концепції мобільного виставкового
стенду Херсонської області, призначеного до подальшої демонстрації у рамках
цьогорічного Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські
горизонти» (жовтень 2019 року) та інших національних або міжнародних заходів
презентаційного характеру, участь в яких братимуть представники обласної
державної адміністрації упродовж другого півріччя 2019 року.
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» 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 бізнесрозвитку плодоовочівництва», «Підтримка аграрного і сільського розвитку»
тощо
З метою підвищення ефективності координації діяльності у сфері залучення
і використання міжнародної технічної допомоги в області та посилення ролі
місцевих територіальних громад у напрямку співробітництва із донорськими
організаціями у першому півріччі 2019 року Департаментом здійснено наступне:
- надано сприяння в організації ряду інформаційних заходів з метою
презентації нового проекту міжнародної технічної допомоги ЄС/ПРООН
«Об’єднання співвласників будинків для впровадження стійких енергоефективних
рішень» (HOUSES), спрямованого на підтримку громад у створенні нових або
укріпленні
потенціалу
вже
функціонуючих
об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків у регіонах України;
- підготовлено необхідний пакет документів та подано заявку на участь у
Спільній операційній програмі транскордонного співробітництва Європейського
Інструменту Сусідства «Басейн Чорного моря 2014 – 2020» (05 лютого 2019 року)
для отримання додаткового фінансування на проведення заходів з
берегоукріплення узбережжя Чорного моря в с. Приморське Круглоозерської
сільської ради Голопристанського району області (у рамках реалізації положень
Меморандуму про співпрацю та партнерство, укладеного у 2018 році між
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Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською обласною радою
та громадською організацією «Приморське 2018» щодо спільного впровадження
проекту з розбудови узбережжя Чорного та Азовського морів на території
Круглозерської сільської ради Голопристанського району Херсонської області);
- здійснено збір та узагальнення інформації щодо стану земель на території
Херсонської області, непридатних для сільськогосподарського виробництва, для
вирощування енергетичних культур на їх територіях (з метою участі у грантовому
проекті
«Сприяння сталому використанню малопродуктивних земель для
біоенергетики через європейську веб-платформу – BIOPLAT-EU» Європейської
програми «Горизонт 2020 – Конкурентна низьковуглецева енергетика»);
- забезпечено систематичне надання методично-консультативної допомоги
представникам органів місцевого самоврядування, закладів сфери охорони
здоров’я і освіти щодо участі у грантових проектах та програмах (зокрема, у
Програмі малих грантів Глобального екологічного фонду, Програмі людської
безпеки «Кусаноне» Посольства Японії в Україні, Конкурсі мікропроектів
Посольства Німеччини в Україні та Програмі соціальних інвестицій «Україна –
житниця майбутнього»);
- проведено роботу з інформування та надання методичної допомоги
об’єднаним територіальним громадам області щодо участі у 4 раунді відбору за
програмою «U-Lead з Європою» для отримання додаткового фінансування на
створення або модернізацію ЦНАПів.
- організовано на проведено 7 навчально-практичних заходів для
представників районних державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування з питань підготовки проектних пропозицій для участі в реалізації
проектів і програм міжнародної технічної допомоги на території України, а саме:
1) 2 навчально-практичні семінари з представниками закладів освіти
Каланчацької та Чаплинської об’єднаних територіальних громад області (21 січня
та 20 березня 2019 року відповідно);
2) 3 семінари-тренінги для представників ОТГ 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).
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 програм:
- Програма місцевого системного розвитку (USAID);
- програма «Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків для
впровадження сталих енергоефективних рішень» (ПРООН);
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- 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»
З метою підвищення рівня обізнаності представників обласної державної
адміністрації, її галузевих структурних підрозділів, районних державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування стосовно залучення коштів
міжнародних фінансових і донорських організацій для досягнення соціальноекономічного зростання громад у першому півріччі 2019 року Департаментом
організовано участь зазначеного контингенту у 7-ми наступних навчальнопрактичних заходах з відповідної тематики, які відбулися на території України у
вказаному періоді, а саме:
- практикумі на тему: «Інструменти місцевого економічного розвитку» в
рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в
Україні» (ПУЛЬС), під час якого розглядалися інституційні можливості
використання джерел додаткового фінансування місцевого економічного розвитку,
особливості підготовки проектних пропозицій для 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, 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 інститутом
міжнародної політики (м. Київ) за участю громадської організації «Бізнесасоціація «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).

