Інформаційна картка проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу
Назва проекту

Розроблення стратегії інноваційно-інвестиційного
розвитку Житомирської області на період до 2025 року
(далі - СІІР)

Ініціатор проекту

Житомирська обласна державна адміністрація,
м. Житомир, код згідно з ЄДРПОУ00022489

Замовник проекту
(у разі наявності)

Департамент економічного розвитку, торгівлі та
міжнародного співробітництва облдержадміністрації,
м. Житомир, код згідно з ЄДРПОУ 02741433

Інноваційна економіка та інвестиції.
Програма регіонального розвитку Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної
спроможності регіонів

Назва завдання Державної
стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року, якому
відповідає проект

Формування сприятливого інвестиційного клімату,
позитивного інвестиційного іміджу та просування на
зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіонів
України.
Розвиток інноваційної культури шляхом популяризації
провадження наукової, винахідницької та інноваційної
діяльності, а також створення цілісної системи освіти з
урахуванням кадрового забезпечення інноваційної
діяльності

Регіон(и), територія(ї) або місто(а),
що отримають вигоду від
Житомирська область
реалізації проекту
Тривалість проекту

9 місяців

Загальний бюджет

3542566 грн.

Очікуваний обсяг фінансування
проекту:
з державного бюджету
з інших джерел

Загальна (загальні) та конкретна
(конкретні) цілі проекту

Разом

1 рік

2 рік

3542566 грн.

1171522 грн.

2371044 грн.

–

–

–

Розроблення ефективної СІІР з використанням наявних
кращих наукових методологій і міжнародних практик та
врахуванням інтересів суб’єктів регіонального розвитку,
які відповідають на сьогоднішні виклики та можуть
виникнути перед регіоном в інноваційно-інвестиційній
сфері у довгостроковій перспективі і спрямовані на
забезпечення підвищення рівня інноваційності та
поліпшення інвестиційного клімату в ньому, забезпечення
стійкого його соціально-економічного розвитку та високих
стандартів життя.
Діагностика стану соціально-економічного розвитку
регіону та визначення сильних і слабких сторін.
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Діагностика стану інноваційного потенціалу регіону.
Діагностика стану інвестиційного потенціалу регіону.
Визначення стратегічного бачення, стратегічних і
оперативних цілей комплексного інноваційноінвестиційного розвитку регіону у довгостроковій
перспективі, завдань і напрямів щодо їх досягнення
Цільові групи проекту та кінцеві
бенефіціари проекту

Громади області, вітчизняні та іноземні підприємці
Визначено сильні і слабкі сторони, конкурентні переваги
регіону, можливі ризики і загрози, диспропорції у
розвитку територій.
Сформовано ключові висновки (визначено основні
проблеми та можливості їх вирішення).
Проведено аналіз стану інноваційної активності в регіоні,
попиту в регіоні на нові технології, можливостей його
задоволення та необхідності для цього інвестицій.

Очікувані результати проекту

Сформовано профіль очікувань інвесторів, які вклали
кошти в розвиток регіону та визначено оптимальні
інвестиції для регіону і вигоду від них.
Визначено стратегічні орієнтири інвестиційного розвитку
регіону.
Розроблено електронну територіальну інвестиційну схему
розвитку області.
Забезпечено діалог з суб’єктами регіонального розвитку у
форматі обговорень, засідань за круглим столом щодо
розгляду стратегічних перспектив інноваційноінвестиційного розвитку регіону.
Сформовано СІІР та план дій з її реалізації.
Сформовано панель моніторингу та оцінки ефективності
реалізації СІІР

Економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації проекту
(наскільки дотично)

У результаті реалізації проекту очікується збільшення
обсягів залучення іноземних та вітчизняних інвестицій в
економіку регіону та створення нових робочих місць,
розвиток інноваційної діяльності в регіоні, і як наслідок,
збільшення надходжень до державного та місцевого
бюджетів області

Інші економічні вигоди
(наскільки дотично)

Залучення інноваційних технологій у виробничий процес
регіону, створення нових видів продукції

Соціальний вплив
(наскільки дотично)

Головним завданням з розроблення стратегії інноваційноінвестиційного розвитку Житомирської області на період
до 2025 року є забезпечення подолання диспропорцій
розвитку територій області, особливо у сільській
місцевості. Реалізація зазначеного проекту дозволить
консолідувати зусилля місцевих органів виконавчої влади

3

та місцевого самоврядування, громад області, а також
бізнесу регіону на реалізацію спільних ініціатив, які
принесуть вигоду усім учасникам процесу
Екологічний вплив
(наскільки дотично)

Реалізація проекту не несе навантаження на навколишнє
природне середовище
Діагностика соціально-економічного стану Житомирщини
її інноваційного та інвестиційного потенціалів.
Розробка стратегії з підвищення інвестиційної та
інноваційної привабливості регіону.

Основна діяльність за проектом

Розробка територіальної інвестиційної схеми розвитку
регіону (ТІС).
Побудова операційного плану та написання програми дій з
розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу
Житомирської області
У складних умовах сьогодення, коли посилюється
конкурентна боротьба на внутрішньому і зовнішньому
ринках, гостро постало питання модернізації підприємств
регіональної економіки, підвищення їх
конкурентоспроможності.

Актуальність проекту:
обґрунтування необхідності
соціально-економічної
спрямованості та реалістичності
виконання проекту

На сьогоднішній день більшість підприємств регіону за
рівнем продуктивності праці і якості продукції не
відповідають жорстким конкурентним вимогам і
стандартам.
Інноваційна активність у регіоні також незначна та має
нестійку динаміку.
Така ситуація обумовлює необхідність ефективного
управління інноваційними процесами на регіональному
рівні, а відтак значимість інноваційної складової в
регіональній політиці суттєво зростає.
Водночас інноваційне оновлення виробництва
(модернізація, впровадження нових технологій і нових
організаційних принципів), що забезпечить зростання
регіональної економіки та стабільні темпи її росту
неможливе без достатнього інвестиційного ресурсу та
ефективного управління інвестиційним процесом

У подальшому, фінансування діяльності проекту
Спроможність забезпечити стійкий здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету,
результат реалізації проекту
у рамках виконання Програми залучення інвестицій в
економіку Житомирської області на 2016-2020 роки
Очікувані витрати на закупівлю
товарів, робіт і послуг
національного виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту
(тис. грн., відсотків)

1889460 грн., або 53,3%
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Очікувані витрати на закупівлю
товарів, робіт і послуг іноземного
виробника, які використовуються 1653106 грн., або 46,7%
під час реалізації проекту
(тис. грн., відсотків)
Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли виданий)

Проект не передбачає виконання будівельних робіт

Потреба та наявність необхідної
дозвільної документації для
реалізації проекту

Не потребує дозвільної документації

Телефон, факс, електронна пошта Тел.: +380412475014, факс: +380412475075
ініціатора (замовника) проекту
E-mail: ztadm@oda.zt.gov.ua

Голова Житомирської обласної
державної адміністрації

І.П. Гундич

