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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
ЯКИЙ МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ОТРИМАНИХ
Н азва проекту
Ініціатор проекту

Замовник проекту
(у разі наявності)

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

Регіон(и), територія®
або місто(а), що
отримаю ть вигоду від
реалізації проекту

Тідтримка діяльності А генції регіонального розвитку Запорізької
області
Запорізька обласна держ авна адміністрація
м. Запоріжжя, пр. Соборний 164, ЄДРПОУ 00022504
Управління зовніш ніх зносин та ЗЕД Запорізької обласної
державної адміністрації
м. Запоріжжя, пр. Соборний 164, ЄДРПОУ 02360576
Трограма “Інноваційна економіка та інвестиції-”

Ц іль 1 Д ерж авної стратегії «Підвищ ення рівня
конкурентоспроможності регіонів», напрям «Підвищ ення рівня
інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів»
Завдання: Ф ормування сприятливого інвестиційного клімату,
позитивного інвестиційного іміджу та просування на зовнішній
ринок інвестиційних можливостей регіонів України
Запорізька область

36 місяців

Тривалість проекту

11 122 687 (грн)

Загальний бю джет
проекту
О чікуваний обсяг
фінансування проекту:
з держ авного бю джету

з інш их джерел

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

9272687

3301929

2904629

3066129

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

1850000

600000

625000

625000

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

(кош ти обласного
бюджету)
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

Загальна ціль: налагодження та забезпечення діяльності Агенції
регіонального розвитку Запорізької області як інструменту
сталого та гармонійного регіонального розвитку Запорізької
області шляхом організації та проведення комплексу заходів.
К онкретна ціль 1. Н алагодження діяльності А генції регіонального
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іагальна ціль: налагодження та забезпечення діяльності Агенції
“>егіонального розвитку Запорізької області як інструменту
тал о го та гармонійного регіонального розвитку Запорізької
>бласті ш ляхом організації та проведення комплексу заходів.
<онкретна ціль 1. Н алагодження діяльності А генції регіонального
розвитку Запорізької області
<онкретна ціль 2. Налагодження співпраці з о б ’єднаними
гериторіальними громадами Запорізької області з питань
:прияння інвестиційному, інноваційному розвитку Запорізького
зегіону.
Конкретна ціль 3. Налагодження співпраці з міжнародними і
національними
фондами
та
програмами
міжнародного
:півробітництва, що надаю ть міжнародну технічну допомогу
гранти).
1765,9 тис. осіб населення області, вклю чаю чи об’єднані
Цільові групи проекту територіальні громади, 20 сільських районів, 14 міст, із них 5 міст
та кінцеві бенефіціари
обласного значення, 9 - міста районного значення, 66 селищ і 870
проекту
сіл. а також су б ’єкти підприємницької діяльності, представники
місцевих органів влади та інші зацікавлені сторони.
Створення умов для динамічного, збалансованого розвитку
Очікувані результати
області, підвищ ення рівня життя населення, додержання
проекту
гарантованих державою соціальних стандартів для кожного
громадянина незалежно від його місця проживання.
В результаті реалізації проекту буде проведено 2 пресконференції, присвячені старту та заверш енню проекту; надано
допомогу щодо розробки інвестиційних паспортів о б ’єднаних
територіальних громад; проведено 9 фокус-груп з дослідження
інвестиційних потреб громад області; організовано та проведено 3
обласних конкурси проектів розвитку територіальних громад;
організовано і проведено 20 інформаційних семінарів (навчань)
для представників громад області з актуальних тем регіонального
розвитку, створено базу інвестиційних пропозицій; виготовлено
та розміщ ено 3 телевізійні сюжети (програми); проведено 3
форуми, присвячені питанням залучення іноземних інвестицій,
розвитку коопераційних зв ’язків, розш ирення ринків збуту
підприємств області; розроблено 17 інвестиційних паспортів
об ’єднаних територіальних громад; розроблена концепція щодо
створення власної інформаційної
телевізійної передачі «Запорізькій регіон для інвесторів»; прийнята участь у Програмі
прикордонного співробітництва «Black
sea»; налагоджена
співпраця з міжнародними
і національними фондами та
програмами
між народного
співробітництва,
що
надають
міжнародну технічну допомогу (гранти), укладено відповідні
угоди про співробітництво; налагоджено роботу Агенції
регіонального розвитку; підготовлено соціально-економічне
дослідження та аналіз інвестиційних потреб області; налагоджено
механізми співпраці між громадами; підвищ ено рівень обізнаності
представників
громад
щодо
інструментів
та
механізмів
регіонального
розвитку;
підвищ ено
рівень
інформування
громадськості
щодо
процесу
добровільного
о б ’єднання
територіальних громад; активізовано діяльність із залучення
інвестиційних ресурсів, в тому числі за рахунок міжнародної

Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту
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гехнічної допомоги.
3 результаті реалізації проекту планується залучити інвестиційні
Економічна т а або
<ошти міжнародних та внутрішніх інвесторів на реалізацію
бю джетна ефективність іроектів регіонального розвитку шляхом створення бази даних
реалізації проекту
гаких проектів та тісної співпраці з організаціями міжнародної
(наскільки дотичне)
гехнічної допомоги, підвищ ити інвестиційний потенціал та
іривабливість регіону.
.

.

.

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)
Основна діяльність за
проектом

Впровадження інновацій.

Реалізація стратегій економічного та соціального розвитку
окремих територій має базуватися на врахуванні інтересів трьох
су б ’єктів територіальних систем: органів влади, суб'єктів
господарю вання та громади, оскільки не лиш е влада, але й бізнес
та мешканці відповідної адміністративно-територіальної одиниці
зацікавлені у досягненні результатів стратегічного планування,
яке, виступаючи своєрідною формую держ аного регулювання
соціально-економічних
процесів
покликане
забезпечити
покращ ення соціально-економічного середовищ а та підвищити
рівень та якість життя населення. Співпраця зазначених суб’єктів
територіальних систем буде забезпечуватись через інституційне
посередництво як своєрідний інструмент одного з механізмів
реалізації стратегій економічного та соціального розвитку
територій. Налагоджена діяльність А генції дозволить покращити
економічну
ситуацію
та
сприяти
виріш енню
існуючих
проблемних питань шляхом розробки чітких механізмів співпраці
та розвитку територіальних громад області; залучення інвестицій
у Запорізьку область; пошуку та залучення зовніш ніх ресурсів,
включаючи міжнародну технічну допомогу задля розвитку як
окремих районів, так і регіону в цілому; консультування та
надання методологічної допомоги громадам; моніторингу стану
виконання
у
регіоні
завдань,
визначених
Стратегією
регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020
року, плану заходів з її реалізації; формування позитивного
іміджу та інвестиційного клімату регіону.
ЕІроект не матиме негативний вплив на довкілля.

Проведення фокус-груп з дослідження інвестиційних потреб
громад області; організація та проведення обласних конкурсів
проектів розвитку територіальних громад, інформаційних
семінарів (навчань) для представників громад області з
актуальних тем регіонального розвитку, створення бази
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і нвестиційних пропозицій; виготовлення та розміщ ення
гелевізійних сю жетів (програми); проведення форумів,
ірисвячених питанням залучення іноземних інвестицій, розвитку
<оопераційних зв’язків, розш ирення ринків збуту підприємств
>бласті; розроблення інвестиційних паспортів об'єднан их
гериторіальних громад; розроблення концепції щ одо створення
власної інформаційної телевізійної передачі - «Запорізькій регіон
тля інвесторів»; реалізація проектів у рамках Програми
прикордонного співробітництва «Black sea»; налагодження
співпраці з між народними і національними фондами та
програмами міжнародного співробітництва, що надаю ть
міжнародну технічну допомогу (гранти), укладання відповідних
угод про співробітництво; підготовка соціально-економічного
дослідження та аналізу інвестиційних потреб області;
налагодження механізмів співпраці між громадами; підвищення
зівня обізнаності представників громад щодо інструментів та
механізмів регіонального розвитку; підвищ ення рівня
інформування громадськості щодо процесу добровільного
об’єднання територіальних громад; активізування діяльності із
залучення інвестиційних ресурсів, в тому числі за рахунок
міжнародної технічної допомоги.
А ктуальність проекту:
обгрунтування
необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та
реалістичності
виконання проекту

С проможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

П остановою
Кабінету
М іністрів
У країни
№
258 «Про
затвердження Типового положення про агенцію регіонального
розвитку» У ряд створив умови для еф ективної реалізації
державної регіональної
політики
за допомогою
агенцій
регіонального розвитку. Установа, яка допомагатиме місцевій
владі втілювати регіональну стратегію розвитку і здійснювати
заходи, передбачені планом з її реалізації працю ватимуть як офіс
з надання консультацій щодо підготовки та реалізації програм і
проектів
регіонального
розвитку
та
загалом
сприятиме
підвищ енню інвестиційної привабливості регіону.

Подальш е фінансування проекту планується за рахунок коштів
міжнародних програм та грантів, кош тів обласного бюджету.

Очікувані витрати на
закупівлю товарів,
робіт і послуг
національного
виробника, які
використовую ться під
час реалізації проекту
(гривень, відсотків)

9 922 687 гри., 89,2%

Очікувані витрати на
закупівлю товарів,

1200 000 грн. (міжнародні поїздки) 10,8%

35

робіт і послуг
іноземного виробника,
які використовую ться
під час реалізації
проекту(гривень,
відсотків)
Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)
1Іотреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту
Телефон, факс,
електронна пош та
ініціатора (замовника)
проекту

Запорізька обласна держ авна адміністрація
69107, Запорізька обл., місто Запоріжжя, просп.С оборний, 164,
ЄДРПОУ 00022504
Контактці_ісдефони: (061) 233-11-91, 2 2 4 -6 1-^ЗДІТ N
е-т^йСаскд іа;го (Г ^ іо \.иа
)

Г олова Запорізької обласної
держ авної адм іністрації

■Чр аї Н^

К .І. Бриль

