Форма інформаційної картки
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів
державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту
Ініціатор проекту
Замовник проекту
(у разі наявності)
Програма регіонального
розвитку
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку на період до 2020
року, якому відповідає
проект
Регіон(и), територія(ї) або
місто(а), що отримають
вигоду від реалізації
проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету
з інших джерел
(співфінансування - з/п
державних службовців)
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі
проекту

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

Очікувані результати
проекту

Запровадження стандартів професійного залучення та супроводу
інвесторів відповідно до міжнародних практик в органах місцевої
виконавчої влади та самоврядування.
Чернігівська обласна державна адміністрація,
вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, Україна, 14000,
код ЄДРПОУ 00022674
Департамент
економічного
розвитку
облдержадміністрації,
вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, Україна, 14000,
код ЄДРПОУ 02742119
Програма регіонального розвитку «Інноваційна економіка та інвестиції»
Завдання «Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної
спроможності регіонів» в рамках операційної цілі «Підвищення
ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів»
стратегічної цілі 1 « Підвищення рівня конкурентоспроможності
регіонів» Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
6 серпня 2014 р. № 385.
Чернігівська область

Разом

12 місяців
2 348 620 грн
1 рік
2 рік

3 рік

2 172 940 грн.

2 172 940 грн.

(грн)

(грн)

175 680 грн.

175 680 грн.

(грн)

(грн)

Загальна ціль проекту: формування ефективної та сталої системи
управління інвестиційними процесами, що відповідає кращим
вітчизняним і світовим практикам.
Конкретні цілі проекту:
− удосконалення та оптимізація процесу обслуговування
інвесторів в регіоні
− підвищення інвестиційної привабливості Чернігівської області
Цільові групи проекту: органи місцевої виконавчої влади та
самоврядування, існуючі та потенційні інвестори, об’єднані
територіальні громади, організації підтримки бізнесу, жителі
Чернігівської області.
Кінцевий
бенефіціар проекту:
Департамент
економічного
розвитку облдержадміністрації.
−
Створення ефективної системи супроводу інвесторів.
−
Збільшення кількості реалізованих інвестиційних проектів на
території області.

−
−
−
−
Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

Інші економічні вигоди

Підвищення фахового рівня працівників органів місцевої
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
відповідальних за організацію інвестиційної діяльності.
Маркетинг та промоція інвестиційного потенціалу регіону.
Створення інвестиційного веб-порталу як основного
маркетингового інструменту.
Збільшення кількості позитивних рішень, прийнятих
інвесторами щодо інвестування в економіку області.

Вигоди для Чернігівської області від впровадження проекту
«Запровадження стандартів професійного залучення та супроводу
інвесторів відповідно до міжнародних практик в органах місцевої
виконавчої влади та самоврядування» формуватимуться за рахунок
активізації інвестиційної діяльності в регіоні, збільшення притоку
іноземних інвестицій, розвитку підприємництва, збільшенню кількості
реалізованих інвестиційних проектів тощо.
В цілому, в
результаті впровадження
проекту очікується
забезпечення сталого економічного зростання, соціального розвитку та
самодостатності регіону шляхом створення умов для підвищення
конкурентоспроможності області та збільшення інвестиційних
надходжень. Зокрема, завдяки проекту буде створено дієвий механізм
залучення та супроводу інвестора, стимулювання його до
реінвестування,
що дозволить збільшити обсяги інвестиційних
надходжень в економіку області на 20% щороку, у т. ч. за рахунок
іноземного капіталу на 10%. При цьому активізується процес
започаткування підприємницьких ініціатив та залучення додаткових
джерел фінансування для їх реалізації, що в кінцевому рахунку
дозволить збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів на 15%
щороку. В результаті проекту буде забезпечено збільшення кількості
інвестиційних проектів, що реалізуються на території області на 30
щороку, відкриття нових виробництв - на 20, створення нових
робочих місць на 15%. Загалом, реалізація проекту в
середньостроковому періоді дозволить поліпшити інвестиційну
привабливість та створити умови для підвищення використання
конкурентних переваг і потенціалу області та її територій, забезпечити
підвищення рейтингового місця Чернігівської області серед регіонів
України.
За рахунок притоку іноземних інвестицій а економіку області буде
створено ряд нових виробничих потужностей, збільшаться обсяги
виробленої промислової та сільськогосподарської продукції. При
цьому буде досягнуто збільшення обсягу зовнішньоторговельного
обороту на 20% проти минулорічного періоду та позитивне сальдо
співвідношення експорту та імпорту. Розшириться географічна
структура експорту, частка експортуємої продукції до країн ЄС зросте
до 50%.
Реалізація нових інвестиційних проектів (30 щорічно) дозволить
впровадити нові технологічні рішення та інноваційні розробки, у т.ч. в
галузі альтернативної енергетики, що дозволить забезпечити економію
енерговитрат та енергоресурсів, підвищення енергоефективності за
рахунок збільшення обсягів переробки відходів сільськогосподарської
та деревообробної промисловості.
Крім того, ще однією з вигід від впровадження проекту в
Чернігівській області, як пілотній, буде отримання мультиплікаційного

ефекту від поширення позитивного досвіду та впровадження в інших
регіонах України успішно запущеного механізму ефективного
залучення та супроводу інвестора.
Cоціальний вплив

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)

Основна діяльність за
проектом

Професійний супровід інвестора дозволить збільшити шанси
області в отриманні додаткових інвестиційних ресурсів та забезпечити
започаткування нових виробництв на території області не менше 20
щорічно і збільшення зайнятості населення на 15%. В кінцевому
результаті це дозволить підвищити соціальні стандарти та якість життя
населення.
З метою зменшення навантаження на навколишнє природне
середовище при інвестиційному супроводі буде надаватись перевага
проектам, які забезпечують екологічно чисте виробництво з
дотриманням усіх норм екологічної безпеки та правил охорони
навколишнього природного середовища.
- Проходження стажування та навчання 4 фахівців Департаменту
економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації, що
займаються управлінням інвестиційними процесами та
супроводом інвестора в регіоні;
- розробка працівниками, що пройшли відповідне навчання,
методичних рекомендацій та видання посібника (тираж – 200
одиниць) щодо фахового налагодження контактів, організації
зустрічей, ведення переговорів та супроводу інвестора;
- розробка
мультимедійної
презентації
«Запровадження
стандартів професійного залучення та супроводу інвесторів
відповідно до міжнародних практик в органах місцевої
виконавчої влади та самоврядування»;
- проведення 50 виїзних семінарів-тренінгів, працівниками, що
пройшли відповідне навчання, на території області щодо
запровадження єдиних стандартів роботи з інвестором, пошуку
та залучення позабюджетного фінансування тощо;
- організація
щоквартальних
зустрічей,
переговорів
з
інвесторами, регулярне відвідування об’єктів інвестування (2
виїзди на місяць);
- проходження навчання (курсів іноземних мов) 50 працівниками
органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з отриманням відповідних сертифікатів;
- проходження стажування за кордоном та обміну досвідом з
питань ефективних методів залучення інвестицій та супроводу
інвестиційних проектів 50 фахівцями органів місцевої
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
- забезпечення підготовки на високому рівні тізерів
інвестиційних пропозицій. Створення, наповнення та
актуалізація баз даних щодо інвестиційного потенціалу області;
- створення
інвестиційного
веб-порталу
як
основного
маркетингового інструменту для демонстрації та просування
можливостей регіону;
- проведення ремонтних робіт та облаштування «мітинг-руму»
для проведення презентацій, зустрічей і ділових переговорів;
- ефективне опрацювання отриманих інвестиційних запитів;
- приведення бізнес-ідей в формат інвестиційної пропозиції з
метою пошуку фінансування та залучення інвесторів;
- формування та виготовлення 2 інвестиційних продуктів (по 200

-

Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності, соціальноекономічної спрямованості
та реалістичності
виконання проекту

одиниць) щодо інвестиційного потенціалу регіону;
розробка ефективного та впізнаваного бренду регіону із
залученням професійних експертів-маркетологів та створення
елементів бренд-буку області;
проведення 3 публічних заходів для популяризації потенціалу
регіону;
участь в 5 іміджевих заходах для привернення уваги інвесторів
та формування позитивного сприйняття області.

Актуальність реалізації проекту «Запровадження стандартів
професійного залучення та супроводу інвесторів відповідно до
міжнародних практик в органах місцевої виконавчої влади та
самоврядування» на території Чернігівської області обумовлена
наявністю значного інвестиційного потенціалу та необхідністю
запуску дієвого інструменту управління інвестиційними процесами та
супроводу інвесторів, підвищення фахового рівня спеціалістів,
відповідальних за залучення інвестицій та налагодження діалогу з
інвестором, забезпечення процесу промоції регіону на якісно новому
рівні.
Передбачається, що виконання заходів проекту дозволить сприяти
створенню умов для формування сприятливого та прогнозованого
інвестиційного середовища, наданню прозорої та кваліфікованої
підтримки інвестору під час здійснення його діяльності (від ідеї до
реалізації інвестиційного проекту), підвищенню рівня адміністративнокадрового забезпечення регіонального регулювання інвестиційної
діяльності, створенню інвестиційних продуктів та повноцінному
використанню інтернет-ресурсів для формування позитивного
інвестиційного іміджу регіону тощо.
Спроможність забезпечити
Запровадження
уніфікованих
стандартів
залучення
та
стійкий результат реалізації обслуговування інвесторів, отримання спеціалістами під час реалізації
проекту
Проекту необхідних навичок щодо налагодження роботи з інвестором
та подальший контроль збоку облдержадміністрації дозволить навіть
після закінчення фінансування проекту зберегти високий рівень
надання кваліфікованої допомоги інвестору на всіх етапах реалізації
інвестиційного проекту.
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
1302,9 тис. грн. (93,8%)
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг іноземного
виробника, які
85,9 тис.грн (6,2%)
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Експертний звіт до проекту Експертний звіт до проекту будівництва буде отриманий у процесі
будівництва (ким, коли
реалізації проекту.
виданий)

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для реалізації
проекту

Дозвільна документація буде отримана у процесі реалізації проекту.

Телефон, факс, електронна
пошта ініціатора проекту

Чернігівська обласна державна адміністрація,
адреса: вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, Україна, 14000,
телефон/факс: +380462675071,
електрона пошта: post@regadm.gov.ua,
адреса веб-сайту: http://cg.gov.ua/
код ЄДРПОУ: 00022674

Керівник ініціатора проекту:
Голова Чернігівської обласної
державної адміністрації

М.П.

В. П. Куліч

