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ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Про внесення змін до Програми
інноваційно-інвестиційного розвитку
Виноградівщини на 2016-2020 роки

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до Програми інноваційно-інвестиційного розвитку
Виноградівщини на 2016-2020 роки, виклавши Програму в новій редакції
(додається).
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.)
забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених
районними бюджетами на відповідні роки.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва
(Албок Е.Е.).
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м.Виноградів, 16 червня 2017 року
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
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ПРОГРАМА
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИНОГРАДІВЩИНИ
НА 2016 -2020 РОКИ
1. ВСТУП
Програма інноваційно-інвестиційного розвитку Виноградівщини на 20162020 роки (далі - Програма) розроблена з урахуванням основних засад законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інвестиційну
діяльність»,«Про режим іноземного інвестування», «Про інноваційну
діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності», «Про
зовнішньоекономічну діяльність»,та інших нормативно-законодавчих актів, які
регулюють норми інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні.
Програма визначає пріоритетні напрямки та заходи, спрямовані на
сприяння розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у Виноградівському
районі і доведення до широкого загалу спільноти інформації про соціальноекономічні здобутки району, його інвестиційні, інноваційні можливості та
пропозиції.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
На сучасному етапі інвестиційної діяльності України вагомого значення
набувають проблеми становлення регіонів у межах національної економіки,
оскільки кожний з них має досить відмінні ресурси та потенціал для здійснення
інвестиційної, зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, що, у свою
чергу, вимагає окремих підходів до розвитку економіки.
Стратегічним напрямком співпраці, в якому зацікавлена як Україна, так і
сусідні країни, є «інструмент» сусідства, встановлення партнерських зв’язків з
країнами ЄС шляхом укладення відповідних угод, покращення транскордонного
співробітництва.
Інноваційно-інвестиційний розвиток Виноградівщини є невід’ємною
складовою
економічних зв’язків з сусідніми регіонами з метою залучення
іноземних інвестицій та впровадження інновацій задля вирішення соціальноекономічних проблем району. Таку позицію, у першу чергу, визначає особливе
геополітичне розташування району, який межує з двома державами. Тому
важливим питанням є формування інвестиційної привабливості Виноградівщини
та визначення низки заходів щодо покращення іміджу району, висвітлення його
можливостей та здобутків.

Для ознайомлення усіх учасників інноваційно-інвестиційного процесу з
відповідним середовищем району необхідно інформувати потенційних партнерів
щодо умов інвестиційної та інноваційної діяльності, здійснювати підготовку
інформаційних матеріалів, буклетів, роботу зі збору необхідної інформації,
тощо.
Програма спрямована на активізацію зовнішньоекономічної діяльності,
роботи із залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, сприяння розробці та
реалізації нових інноваційно - інвестиційних проектів, впровадження сучасних
технологій з метою розширення виробництва, в тому числі підбір нових
виробничих приміщень та ефективне використання наявного виробничого
потенціалу району. Реалізація матиме значний позитивний вплив на розбудову
транскордонної інтеграції в соціальній та економічній сферах районного рівня.
3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є:
- сприяння інноваційно-інвестиційного розвитку Виноградівщини;
- підвищення підготовки інвестиційних проектів відповідно до вимог
міжнародних інвестиційних фондів та компаній, інших донорських організацій
та освітньої бази фахівців у залученні інвестицій;
- налагодження співробітництва іноземних інвесторів з місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Основні завдання Програми є забезпечення підвищення ефективності
зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності району в напрямку:
- створення позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та
підвищення інвестиційної привабливості Виноградівщини;
- розробки та подання до вітчизняних та міжнародних фінансових
інституцій інноваційно-інвестиційних проектів;
- підготовка та постійне оновлення інвестиційних пропозицій та
інвестиційних проектів міста та району;
- інформаційне забезпечення процесу залучення іноземних інвестицій
шляхом поширення серед потенційних інвесторів інвестиційних пропозицій
підприємств та організацій області шляхом участі в інформаційно- методичних
та виставково-ярмаркових заходах, презентаціях, візитів, делегацій тощо;
- сприяння впровадженню інноваційно-інвестиційних проектів шляхом
забезпечення дольової фінансової участі в межах їх реалізації;
- забезпечення здійснення заходів питань інноваційно-інвестиційної
діяльності, а також участь у конференціях форумах, семінарах, виставках, інших
заходах у сфері зовнішніх зв’язків;
- використання міжнародного досвіду у сфері інноваційно-інвестиційної
діяльності;
- застосування нових технологій та інновацій в розвитку підприємництва;
- ресурсна підтримка Агенції місцевого розвитку району;
- участь в транскордонних програмах міжнародної технічної допомоги з
метою розвитку малого і середнього підприємництва;

- підвищення рівня знань підприємців, представників громадських
організацій та органів місцевого самоврядування шляхом надання фахових
консультацій та проведення навчальних заходів ( в напрямку проектного
менеджменту, маркетингових досліджень, менеджменту, ефективне надання
послуг, тощо);
- підвищення рівня знань і практичних навичок у сфері інноваційноінвестиційної і зовнішньоекономічної діяльності представників органів
місцевого самоврядування та організацій, які працюють у сфері соціальноекономічного розвитку;
- забезпечення належного рівня організації протокольних, ділових робочих
зустрічей з представниками інших країн, організацій, компаній;
- вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон
Карпати - Україна», формування політики розвитку району на підставі мережевої
співпраці публічного, приватного та неурядового секторів;
- створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного
розвитку на місцевому рівні шляхом самоорганізації громад, налагодження їх
співпраці з органами місцевої влади та впровадження громадських ініціатив у
вибраних громадах Закарпатської області;
- налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування інших
районів з метою розробки спільних проектів;
- презентаційна, виставкова діяльність та робота з популяризації
інвестиційного іміджу району;
- сприяння сталому економічному та соціальному розвитку, налагодження
тісних зв’язків між громадами у прикордонних регіонах;
- сприяння інтеграції через проведення спільних культурних заходів;
- підписання та реалізація партнерських угод і конкретизованих планів
співробітництва з прикордонними регіонами сусідніх держав.
4. ПЕРЕДУМОВИ, ПРОБЛЕМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ
НЕОБХІДНОСТІ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
На сьогодні прийнято ряд Законів України, що регулюють
зовнішньоекономічну
та
інвестиційну
діяльність,
зокрема:
„Про
зовнішньоекономічну діяльність”, „Про інвестиційну діяльність”, „Про режим
іноземного інвестування”, „Про індустріальні парки”, „Про державне приватне
партнерство”, „Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових робочих місць”. Метою створення і
функціонування цих Законів є забезпечення економічного розвитку та
підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної
діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та
ринкової інфраструктури.
Створено Асоціацію органів місцевого самоврядування "Єврорегіон
Карпати - Україна"
з метою сприяння розвитку територій Львівської,
Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, що входять до
Карпатського Єврорегіону, координації та систематизації діяльності місцевих
громад Карпатського Єврорегіону у галузі транскордонної співпраці, зокрема у

галузях розвитку підприємництва та туризму, екологічній сфері, в тому числі
енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії, розвитку
транспортної та прикордонної інфраструктури та міжлюдській співпраці у
рамках вказаного міжрегіонального об'єднання.
Основною проблемою є недостатній рівень інноваційно-інвестиційного
розвитку Виноградівського району.
Покращення інноваційно - інвестиційної діяльності району у 2016 -2020
роках відбуватиметься шляхом:

визначення основних пріоритетних напрямків розвитку району у
відповідності до Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області 2015 2020р.р.:
І. Розвиток людського та соціального капіталу.
ІІ. Формування конкурентноспроможності та інноваційності економіки
регіону.
ІІІ. Інтегрований розвиток сільських і міських громад та територій.
ІV. Забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії,

подальшого розширення і оновлення бази інвестиційних
пропозицій підприємств та організацій району для потенційних інвесторів;

активізації інформативної відкритості району у сфері висвітлення
інвестиційного потенціалу району на міжнародних форумах, семінарах,
конференціях;

розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та
інвестиційної діяльності району в мережі Internet;

раціональне використання переваг геополітичного розташування
району через впровадження спільних транскордонних проектів і програм;

сприяння розвитку транскордонної і міжрегіональної співпраці;

формування та утвердження нових підходів щодо місцевого і
регіонального розвитку у рамках Карпатського Єврорегіону;

формування мережевих зв’язків та процедур взаємодії у рамках
Карпатського Єврорегіону;

популяризація культурного, історичного, туристичного та
природного потенціалу української частини Карпатського Єврорегіону;

створення необхідних умов для залучення додаткових донорських
коштів, міжнародної технічної допомоги для вирішення проблем у пріоритетних
сферах розвитку району, в тому числі і через реалізацію неприбуткових та
інфраструктурних проектів;

участь у проведенні міжнародних науково-практичних
конференціях, семінарах, днях добросусідства, зустрічах з питань
транскордонного співробітництва, участь у підготовці спільних проектів
міжнародної технічної допомоги та їх спів фінансуванні для залучення в
економіку району наявних грантових фондів Європейського Союзу;

розробку та впровадження інноваційно-інвестиційних проектів
шляхом забезпечення дольової фінансової участі в межах їх реалізації;


надання консультацій та технічної підтримки у розробці
інноваційно- інвестиційних проектів представникам організацій, установ та
закладів Виноградівського району;

участь в транскордонних програмах міжнародної технічної
допомоги з метою розвитку малого і середнього підприємництва;

забезпечення належного рівня організації протокольних, ділових
робочих зустрічей з представниками інших країн, організацій, компаній;

забезпечення налагодження співпраці з органами місцевого
самоврядування інших районів з метою розробки спільних проектів;

здійснення презентаційної, виставкової діяльності та робота з
популяризації інвестиційного іміджу району;

сприяння сталому економічному та соціальному розвитку,
налагодження тісних зв’язків між громадами у прикордонних регіонах.

5.СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Для реалізації Програми передбачені заходи (додаються), які необхідно
здійснювати постійно упродовж періоду дії Програми (2016 - 2020 роки) та
одноразові заходи, виконання яких заплановане у чітко визначені терміни.
6.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюватиметься згідно із законодавством за
рахунок коштів районного бюджету, інших джерел, не заборонених
законодавством. Головним розпорядником Програми визначити Виноградівську
районну раду, а Виконавцем - КП «Агенцію місцевого розвитку
Виноградівщини». Загальний обсяг фінансування Заходів Програми на 2016 рік
становить 480,0 тис.грн., на 2017 рік – 480,0 тис.грн., 2018 рік – 480,0 тис.грн.,
2019 рік – 480,0 тис.грн., 2020 рік – 480,0 тис.грн. та передбачає у разі
необхідності уточнення фінансування Заходів Програми.
7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Реалізація Програми забезпечить досягнення наступних результатів:

забезпечення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів;

підвищення загального рівня інформованості потенційних
інвесторів, інших зацікавлених суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності про
Виноградівський район, його ресурсний потенціал, перспективи економічного
розвитку, інвестиційні пропозиції району;

забезпечення підвищення ефективності зовнішньоекономічної та
інвестиційної діяльності району шляхом розробки та подання до вітчизняних та
міжнародних фінансових інституцій інноваційно-інвестиційних проектів;

створення сприятливого середовища для здійснення ефективного
співробітництва, піднесення на новий рівень транскордонного співробітництва з
питань економічної та соціальної політики, підвищення економічної
привабливості району як «зовнішнього» регіону, використовуючи переваги
сусідства з Європейським Союзом;


обізнаність міжнародної економічної спільноти стосовно
інвестиційного потенціалу району;

активізація інвестиційної діяльності через розширення джерел,
механізмів та інструментів залучення інвестицій;

налагодження нових ділових контактів із потенційними інвесторами;

підвищення ділової активності підприємств регіону;

зростання позитивного інвестиційного іміджу Закарпатської області;

створення сучасної виробничої, транспортної та логістичної
інфраструктури із залученням іноземного капіталу.
Механізм реалізації заходів Програми передбачає:

Постійний аналіз виконання Програми;

Відповідальність виконавців, які беруть участь у реалізації заходів
Програми;

Підготовка і внесення пропозицій щодо коригування Програми.

8.ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми
№
п/
п

Зміст
заходів

1.

Утримання
КП
«Агенція
місцевого
розвитку
Виноградів
щини»

2

Організація
прийому та
обмін
делегаціями
з іншими
районами,
регіонами,
країнами
Членські
внески

3

Відповідальні за виконання

Строки
Обсяг фінансування,
виконання тис.грн.
2016 2017 2018
2019
рік
рік
рік
рік

2020
рік

КП
«Агенція
місцевого
розвитку
Виноградів
щини»

Постійно

400,0

300,0

300,0 300,0

300,0

Виноградівсь Виноградів
ка районна
ська
рада
районна
рада

Постійно

80,0

160,0

160,0

160,0

160,0

Виноградівсь Виноградів
ка районна
ська
рада

Постійно

20,0

20,0

20,0

20,0

Головний
розпорядник
коштів
Виноградів
ська районна
рада

Виконавець

районна
рада
Всього:

Заступник голови районної ради

480,0 480,0

480,0

480,0

А.А.Сверенко

480,0

