Додаток
до регіональної цільової
Програми сприяння залученню
інвестицій в економіку ІваноФранківської області
на 2016-2020 роки
Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми
Назва замовника: департамент міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури
облдержадміністрації.
Назва програми: регіональна цільова Програма сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської області на
2016-2020 роки, фінансування якої здійснюватиметься у межах асигнувань, що виділятимуться з обласного
бюджету.
№
п/п

1.

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
Термін
Найменування заходу
Виконавець
в т.ч. за джерелами
виконання
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела
Формування сприятливих умов для діяльності інвесторів та реалізації інвестиційних проектів
Розроблення схем
Департамент будівництва,
планування території
житлово-комунального
області та районів
господарства,
містобудування та
2016-2020
архітектури
р.р.
облдержадміністрації,
місцеві органи виконавчої
влади та органи місцевого
самоврядування

Очікувані
результати

Затверджені
схеми
планування
територій

№
п/п

Найменування заходу

2. Коригування генеральних
планів населених пунктів з
метою передбачення
перспективних територій
для реалізації
інвестиційних проектів,
подання на затвердження
відповідним місцевим
радам
3.
Забезпечення
функціонування системи
“єдиного інвестиційного
вікна” з метою ефективної
взаємодії інвесторів з
органами влади для
вирішення проблемних
питань

Виконавець
Органи місцевого
самоврядування і місцеві
органи виконавчої влади,
департамент будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та
архітектури
облдержадміністрації
ДБУ “Івано-Франківський
регіональний центр з
інвестицій та розвитку”,
департамент міжнародного
співробітництва,
євроінтеграції та розвитку
туристичної
інфраструктури
облдержадміністрації,
місцеві органи виконавчої
влади та органи місцевого
самоврядування

Термін
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела

Очікувані
результати

2016-2020
р.р.

Підвищення
якості
містобудівної
документації,
збільшення
кількості
інвестиційно
привабливих
територій

2016-2020
р.р.

Спрощення
дозвільнореєстраційних
та
погоджувальн
их процедур
для інвесторів

№
п/п

Найменування заходу

Департамент будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та
архітектури
облдержадміністрації,
місцеві органи виконавчої
влади та органи місцевого
самоврядування
5.
Участь у заходах і
Департамент міжнародного
проведення заходів з
співробітництва,
обговорення та
євроінтеграції та розвитку
узагальнення проблем, які
туристичної
негативно впливають на
інфраструктури
інвестиційний клімат та
облдержадміністрації,
стримують процес
ДБУ “Івано-Франківський
інвестування
регіональний центр з
інвестицій та розвитку”,
Інвестиційна рада ІваноФранківської області,
Івано-Франківська
торгово-промислова палата
4.

Сприяння інвесторам в
інженерному та
логістичному
облаштуванні ділянок
(площадок) з метою
створення належних умов
для реалізації проектів

Виконавець

Термін
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела

Поліпшення
інженерної
інфраструктур
и та умов для
реалізації
проектів

2016-2020
р.р.

2016-2020
р.р.

Очікувані
результати

20162020
в т.ч.
2016
2017
2018
2019
2020

25

25

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

Підготовлені
обґрунтовані
пропозиції
щодо
поліпшення
нормативноправового
забезпечення
зовнішньоекон
омічної
діяльності

№
п/п
6.

Найменування заходу

Виконавець

Підготовка пропозицій Департамент міжнародного
щодо поліпшення
співробітництва,
інвестиційного клімату та євроінтеграції та розвитку
надання узагальнених
туристичної
пропозицій центральним
інфраструктури,
органам державної
департамент економіки,
виконавчої влади
департамент
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
Інвестиційна рада ІваноФранківської області,
ДБУ “Івано-Франківський
регіональний центр з
інвестицій та розвитку”,
головне управління
Держгеокадастру в області,
Івано-Франківська
торгово-промислова
палата, місцеві органи
виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування

Термін
виконання

2016-2020
р.р.

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела

Очікувані
результати
Підвищення
рівня
поінформован
ості
центральних
органів
державної
виконавчої
влади щодо
несприятливих
умов для
діяльності
інвесторів з
метою
прийняття
відповідних
управлінських
з рішень

№
п/п
7.

Найменування заходу

Підтримка і актуалізація ДБУ “Івано-Франківський
дорожньої карти інвестора
регіональний центр з
інвестицій та розвитку”

Вжиття заходів,
спрямованих на реалізацію
пріоритетних
інвестиційних проектів на
територіях районів і міст
обласного значення, а
також у галузях економіки
9. Розробка інформаційних
матеріалів для
переорієнтації
підприємств області на
нові ринки збуту в умовах
змін світового попиту,
поширення інформації
серед ділових кіл області
10.
Налагодження
коструктивного діалогу
між громадами та
інвесторами (в т.ч.
потенційними) з метою
встановлення
8.

Виконавець

Райдержадміністрації та
виконавчі комітети міських
рад міст обласного
значення, структурні
підрозділи
облдержадміністрації

Термін
виконання

Очікувані
результати

2016-2020
р.р.

Підвищення
рівня
поінформован
ості інвесторів

2016-2020
р.р.

Економізація
стратегічних
напрямків
розвитку
територій

Івано-Франківська
торгово-промислова палата
2016-2017
р.р.

Органи місцевого
самоврядування, виконавчі
комітети міських рад міст
обласного значення,
райдержадміністрації

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела

2016-2020
р.р.

Підвищення
рівня
поінформован
ості
підприємств
щодо
потенційних
ринків збуту
Створені
умови для
партнерських
відносин між
громадами та
інвесторами

№
п/п

Найменування заходу

Виконавець

партнерських відносин
11. Підготовка висновків за Департамент міжнародного
результатами проведення
співробітництва,
державної експертизи
євроінтеграції та розвитку
інвестиційних проектів
туристичної
для надання державної
інфраструктури
підтримки суб'єктам
облдержадміністрації
інвестиційної діяльності
відповідно до Закону
України «По інвестиційну
діяльність»
12. Відбір інвестиційних
Структурні підрозділи
проектів у пріоритетних
облдержадміністрації, які
галузях економіки для
здійснюють управління у
надання державної
тій сфері економічної
підтримки суб'єктам
діяльності, в якій
інвестиційної діяльності передбачається реалізувати
відповідно до Закону
інвестиційний проект
України «Про
стимулювання
інвестиційної діяльності у
пріоритетних галузях
економіки з метою
створення нових робочих
місць»

Термін
виконання

2016-2020
р.р.

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела

Очікувані
результати

Підготовка
інвестиційних
проектів для
отримання
державної
підтримки

Підготовка
інвестиційних
проектів для
отримання
державної
підтримки
2016-2020
р.р.

№
п/п

Найменування заходу

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
Термін
Виконавець
в т.ч. за джерелами
виконання
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела
Підготовка інвестиційних продуктів
Органи місцевого
самоврядування,
райдержадміністрації,
головне управління
Держгеокадастру
2016-2020
в області
р.р.

13. Пошук вільних земельних
ділянок державної та
комунальної власності для
реалізації інвестиційних
проектів. Підготовка
документів на окремі
земельні ділянки, які
пропонуються для
продажу (надання в
оренду) потенційним
інвесторам
14. Аналіз земельних ділянок, Місцеві органи виконавчої
що мають інфраструктуру, влади та органи місцевого
придатну для створення
самоврядування,
індустріальних парків, але
ДБУ “Іваноне використовуються, на
Франківський
предмет можливості їх
регіональний центр з
використання з такою
інвестицій та розвитку”
метою

2016-2017
р.р.

Очікувані
результати

Наявність
готових
пакетів
документів
для земельних
ділянок для
реалізації
пріоритетних
проектів
Поліпшення
передумов для
створення
індустріальних
парків

№
п/п
15.

Найменування заходу

Виконавець

Підготовка матеріалів
щодо утворення в області
індустріальних і
технологічних парків на
основі вивчення та
комплексного аналізу
інфраструктури територій,
в т.ч. концепції та технікоекономічного
обгрунтування
розміщення таких парків,
сприяння, в межах
компетенції, у розробленні
відповідної документації
щодо окремих
індустріальних парків та
державній реєстрації

ДБУ “Івано-Франківський
регіональний центр з
інвестицій та розвитку”,
департамент міжнародного
співробітництва,
євроінтеграції та розвитку
туристичної
інфраструктури,
департамент економіки,
департамент
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
головне управління
Держгеокадастру в області,
органи місцевого
самоврядування і місцеві
органи виконавчої влади

Термін
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела

Очікувані
результати
Підготовлені
матеріали
щодо
створення
індустріальних
парків

2016-2020
р.р.

№
п/п
16.

17.

Найменування заходу

Виконавець

Розвиток інженерної
інфраструктури для
індустріальних парків

Органи місцевого
самоврядування і місцеві
органи виконавчої влади,
департамент будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та
архітектури
облдержадміністрації

Удосконалення,
ДБУ “Івано-Франківський
узагальнення та постійне
регіональний центр з
оновлення електронних
інвестицій та розвитку”,
баз даних інвестиційних департамент міжнародного
проектів та пропозицій,
співробітництва,
вільних об’єктів
євроінтеграції та розвитку
нерухомості (земельні
туристичної
ділянки, виробничі площі,
інфраструктури,
об’єкти незавершеного
департамент будівництва,
будівництва), поширення
житлово-комунального
їх серед потенційних
господарства,
інвесторів українською та
містобудування та
англійською мовами
архітектури, департамент
промисловості та

Термін
виконання

2016-2020
р.р.

2016-2020
р.р.

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела

Очікувані
результати
Зростання
інвестиційної
привабливості
індустріальних
парків

Підвищення
рівня
поінформован
ості
потенційних
інвесторів про
перспективи
інвестиційної
діяльності в
регіоні

№
п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела

Очікувані
результати

інфраструктури
облдержадміністрації,
головне управління
Держгеокадастру в області,
райдержадміністрації та
виконавчі комітети міських
рад міст обласного
значення

18.

Створення бази даних
Департамент економіки,
регіональних
департамент міжнародного
дослідницьких та
співробітництва,
інноваційних проектів та євроінтеграції та розвитку
заходів, поширення
туристичної
інформації задля
інфраструктури
започаткування співпраці
облдержадміністрації

19. Підготовка презентацій
для потенційних
інвесторів, в т.ч. щодо
окремих інвестиційних
проектів та об’єктів

ДБУ “Івано-Франківський
регіональний центр з
інвестицій та розвитку”,
департамент міжнародного
співробітництва,

2016-2017
р.р.

Підвищення
рівня
інформування
потенційних
партнерів
щодо
інноваційних
пропозицій
Створення
інвестиційних
продуктів

№
п/п

Найменування заходу

Виконавець

нерухомості українською
та англійською мовами

євроінтеграції та розвитку
туристичної
інфраструктури,
департамент будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та
архітектури, департамент
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
головне управління
Держгеокадастру в області,
Івано-Франківська
торгово-промислова
палата,
райдержадміністрації та
виконавчі комітети міських
рад міст обласного
значення

Термін
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела

Очікувані
результати

№
п/п

Найменування заходу

20.

Постійне оновлення
інвестиційних паспортів
області, районів та міст
обласного значення та їх
розміщення в мережі
Інтернет

21.

Проведення засідань
консультативно-дорадчих
органів з метою сприяння
залученню і ефективному
використанню вітчизняних
та іноземних інвестицій
для забезпечення розвитку
економіки області

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
Термін
Очікувані
Виконавець
в т.ч. за джерелами
виконання
результати
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела
Формування позитивного інвестиційного іміджу області
ДБУ “Івано-Франківський
Актуалізація
регіональний центр з
інформації про
інвестицій та розвитку”,
інвестиційні
департамент міжнародного
можливості
співробітництва,
територій
євроінтеграції та розвитку
2016-2020
туристичної
р.р.
інфраструктури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації та
виконавчі комітети міських
рад міст обласного
значення
Консультативно-дорадчі
Поліпшення
органи при
інвестиційного
облдержадміністрації, в
клімату в
т.ч. Інвестиційна рада
області
Івано-Франківської області 2016-2020
р.р.

№
п/п

Найменування заходу

Департамент міжнародного
співробітництва,
євроінтеграції та розвитку
туристичної
інфраструктури,
департамент економіки,
департамент
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
ДБУ “Івано-Франківський
регіональний центр з
інвестицій та розвитку”,
Івано-Франківська
торгово-промислова
палата,
райдержадміністрації та
виконавчі комітети міських
рад міст обласного
значення
23. Створення/виготовлення і Департамент міжнародного
підтримка інформаційних і
співробітництва,
презентаційних
євроінтеграції та розвитку
ресурсів/матеріалів,
туристичної
зокрема, буклетів,
інфраструктури,
22.

Участь у заходах і
проведення заходів з
налагодження нових
зв’язків з інвесторами,
представлення
економічного,
інвестиційного та
експортного потенціалу,
промоція області і
конкретних інвестиційних
продуктів, вивчення
досвіду залучення
інвестицій (виставки,
виставкові акції, форуми,
ярмарки, торгові місії,
роуд-шоу, бізнес-зустрічі,
візити, засідання, наради,
конференції, презентації,
переговори тощо)

Виконавець

Термін
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела

Очікувані
результати
Налагодження
нових зв’язків
з інвесторами

2016-2020
р.р.

20162020
в т.ч.
2016
2017
2018
2019
2020

2016-2020
р.р.

20162020
в т.ч.
2016
2017

1210

1210

200
220
250
260
280

200
220
250
260
280

970

970

170
190

170
190

Поліпшення
рівня
поінформован
ості
потенційних

№
п/п

Найменування заходу

Виконавець

компакт-дисків, флаєрів,
департамент економіки
постерів, планшетів,
облдержадміністрації, ДБУ
інформаційних програм і
“Івано-Франківський
роликів, відеофільмів,
регіональний центр з
плакатів, банерів, стендів, інвестицій та розвитку”,
інвестиційних карт, вебІвано-Франківська
сайтів, інших
торгово-промислова
презентаційних матеріалів
палата,
про економічний
райдержадміністрації та
потенціал, інвестиційний виконавчі комітети міських
клімат, можливості
рад міст обласного
залучення інвестицій в
значення
економіку області і для
промоції конкретних
інвестиційних продуктів
(проектів) та поширення
матеріалів серед
потенційних інвесторів
24. Розробка і затвердження
Райдержадміністрації та
нових програм сприяння виконавчі комітети міських
залученню інвестицій в
рад міст обласного
районах та містах
значення
обласного значення

Термін
виконання

2016 р.

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела
2018
200
200
2019
200
200
2020
210
210

Очікувані
результати
інвесторів

Програми
залучення
інвестицій в
районах та
містах
обласного
значення

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
№
Термін
Очікувані
Найменування заходу
Виконавець
в т.ч. за джерелами
п/п
виконання
результати
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела
Підвищення компетентності фахівців органів державної влади і місцевого самоврядування з питань залучення ресурсів
інвесторів, поліпшення умов для реалізації програми
25. Проведення засідань,
Департамент міжнародного
нарад, конференцій,
співробітництва,
Покращення
семінарів, навчань,
євроінтеграції та розвитку
2016рівня
тренінгів, конкурсів з
туристичної
2020
підготовки
265
265
питань підготовки
інфраструктури,
в т.ч.
фахівців
інвестиційних продуктів,
департамент економіки
2016-2020
2016
райдерж45
45
залучення інвестицій,
облдержадміністрації,
р.р.
2017
адміністрацій,
50
50
інвестиційної діяльності; ДБУ “Івано-Франківський
2018
міськвиконком
50
50
участь в аналогічних
регіональний центр з
2019
ів з питань
60
60
заходах за межами області інвестицій та розвитку”,
2020
інвестиційної
60
60
Івано-Франківська
діяльності
торгово-промислова палата
26. Активізація роботи щодо Департамент міжнародного
Збільшення
залучення в економіку
співробітництва,
обсягів
області коштів
євроінтеграції та розвитку
залучення
міжнародної технічної
туристичної
міжнародної
допомоги для
інфраструктури,
технічної
2016-2020
впровадження проектів,
департамент економіки
допомоги,
р.р.
які поліпшують
облдержадміністрації,
поліпшення
міжнародний імідж
райдержадміністрації та
іміджу області
області
виконавчі комітети міських
серед ділових
рад міст обласного
кіл
значення

№
п/п

Найменування заходу

Виконавець

Проведення наукової
Департамент міжнародного
експертизи інвестиційних
співробітництва,
проектів з обов`язковим євроінтеграції та розвитку
кількісним моделюванням
туристичної
екологічних, економічних,
інфраструктури
технологічних та
облдержадміністрації,
соціальних наслідків
Івано-Франківський
національний технічний
університет нафти і газу
28. Інформаційно-технічне Департамент міжнародного
забезпечення виконання
співробітництва,
програми (виготовлення євроінтеграції та розвитку
інформаційних, в т.ч.
туристичної
статистичних, аналітичних
інфраструктури
матеріалів з питань
облдержадміністрації,
залучення прямих
головне управління
іноземних інвестицій,
статистики в області
діяльності підприємств з
іноземними інвестиціями,
перелік об’єктів
незавершеного
будівництва комерційного
призначення тощо),
поліпшення матеріальнотехнічного забезпечення

Термін
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела

27.

2017-2019
р.р

2016-2020
р.р.

2017,
2019
в т.ч.
2017
2019

20162020
в т.ч.
2016
2017
2018
2019
2020

160

160

80
80

80
80

110

110

15
20
20
25
30

15
20
20
25
30

Очікувані
результати
Підвищення
ефективності
реалізації
інвестиційних
проектів в
регіоні

Підвищення
якості
аналітичних
матеріалів з
питань
залучення
інвестицій

№
п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.грн.
в т.ч. за джерелами
Загальний
Рік
Обласни
Інші
обсяг
й бюджет джерела

для ведення баз даних,
підготовки презентацій
тощо)

Всього

2016-2020
р.р.

20162020
в т.ч.
2016
2017
2018
2019
2020

2740

2740

435
565
525
630
585

435
565
525
630
585

Очікувані
результати

