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І. Вступ  

Важливу  роль  у  створенні  сприятливих  умов  для  розвитку  української  
економіки  відіграють  іноземні  інвестиції . 

Залучення  іноземних  інвестицій  дае  змогу  отримати  ряд  вигод, 
основними  з  Яких  е  поліпшення  платіжного  балансу; трансфер  новітніх  
технологій  та  ноу-хау; комплексне  використання  ресурсів; розвиток  
експортного  потенціалу  і  зниження  рівня  залежності  від  імпорту; досягнення  
соціально-економічного  ефекту  (підвищення  рівнЯ  зайнятості, розбудова  
соціальної  інфраструктури ). Іноземні  інвестиції  - це  один  з  ключів  до  інтеграції  
ринково  оріентованої  й  демократичної  України  в  Европу. 

Інвестиційна  та  зовнішньоекономічна  політика  району  спрямована  на  
покращення  іміджу  району  на  регіональному  та  міжнародному  рівнях, 
сприяння  істотному  збільшенню  надходжень  внутрішніх  і  зовнішніх  інвестицій  
у  розвиток  економіки, здійснення  активної  інформаційн0-промоційної  
діяльності . 

Стабільний  соціально-економічний  розвиток  та  зростання  рівня  життя  
населення  вимагае  відповідних  капітальних  вкладень  у  виробничу  і  соціальну  
сферу. Проте, враховуючи  обмеженість  бюджетних  коштів, важливим  
напрямком  як  державної, так  і  місцевої  інвестиційної  політики  е  створення  
сприятливих  умов  для  залучення  приватного  інвестиційного  капіталу. Поряд  з  
цим  зростаюча  конкуренція  між  територіями  за  залучення  інвестицій  вимагае  
розробки  комплексних  механізмів  такої  діяльності . 

Програма  щодо  залучення  інвестицій  у  Киево-Святошинському  районі  
Київської  області  на  2018-2020 роки  визначае  комплекс  заходів, спрямованих  
на  створення  сприятливих  організаційно-економічних  умов  для  збільшення  
надходжень, як  внутрішніх, так  і  зовнішніх  інвестицій  в  економіку  району, 
запровадження  механізмів  організаційного  об'еднання  інтересів  місцевої  влади  
і  приватного  бізнесу  щодо  реалізації  суспільно  важливих  проектів  в  широкій  
сфері  діяльності  від  промисловості, соціальної  сфери  до  комунальних  послуг. 

Програма  щодо  залучення  інвестицій  у  Киево-Святошинському  районі  
Київської  області  на  2018-2020 роки  визначае  мету, основні  завдання, 
пріоритетні  напрямки  та  механізми  залучення  інвестицій  у  регіон  шляхом  
втілення  единої  районної  політики  у  сфері  залучення  інвестицій, спрямованої  
на  створення  бази  для  сталого  економічного  зростання  та  підвищення  
життевого  рівня  населення . 

Програма  е  основою  довгострокової  районної  політики  у  сфері  залучення  
інвестицій  та  інструментом  вирішення  проблеми  надходження  у  достатніх  
розмірах  фінансового  ресурсу  для  забезпечення  потреб  сталого  економічного  
зростання  і  якісного  соціально-економічного  розвитку. 
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ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ  

Назва  Програма  щодо  залучення  інвестицій  у  
Програми  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  

2018-2020 роки  
Підстави  - Закон  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації» 
для  розробки  - Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  
Програлrгі  Україні»; 

- Закон  України  «Про  інвестиційну  діяльність»; 
- Закон  України  «Про  режим  іноземного  інвестування»; 
- Закон  України  «Про  захист  іноземних  інвестицій  в  
Україні»; 
- Закон  України  «Про  зовнішньоекономічну  діяльність»; 
- Закон  України  «Про  стимулювання  інвестиційної  
діяльності  у  пріоритетних  галузях  економіки  з  метою  
створення  нових  робочих  місць»; 
- Стратегія  розвитку  Київської  області  на  період  до  2020 
року; 

Розробник  Киево-Святошинська  районна  державна  адміністрація  
Праграми  Київської  області  
Співразробники  Структурні  підрозділи  райдержадміністрації  

Мета  Сформувати  сприятливий  інвестиційний  клімат  для  
Програми  залучення  інвестицій  у  Киево-Святошинський  район  

Київської  області  
Термін  2018-2020 роки  
реалізації  
Праграми  

ІІ. АНАЛІЗ  СУЧАСНОГО  СТАНУ  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  
ТА  ІНВЕСТИЦІЙНОГО  ПОТЕНІЦІАЛУ  РАЙОНУ  

2.1. Стан  і  тенденції  інвестиційної  діяльності  району  
Програма  щодо  залучення  інвестицій  у  Киево-Святошинському  районі  

Київської  області  спрямована  на  формування  сприятливого  інвестиційного  
середовища  та  проведення  комплексу  заходів, спрямованих  на  поліпшення  
умов  інвестиційної  діяльності, а  також  для  пошуку  інвесторів . Сьогодні  від  
ефективності  інвестиційної  політики  залежить  стан  виробництва, положення  і  
рівень  технічної  оснащеності  основних  фондів  підприемств  району, можливості  
структурної  перебудови  економіки, вирішення  соціальних  і  екологічних  
проблем. Інвестиції  являються  основою  для  розвитку  підприемств, окремих  
галузей  і  економіки  району  в  цілому. 

Одним  із  макроекономічних  показників, що  характеризуе  розвиток  
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району, е  капітальні  інвестиції . Протягом  2014-2017 років  спостерігаеться  
поступове  збільшення  обсягу  капітальних  інвестицій  в  економіку  району. Так, 
обсяг  капітальних  інвестицій  за  2014 рік  склав  3 224,8 млн. грн, за  2015 рік  - 
4 572,5 млн. грн, за  2016 рік  - 3 064,4 млн. грн, за  2017 рік  - 5 86б,9 млн. грн. 
(діаграма  1). 
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Діаграма  1 
Проаналізувавши  обсяг  прямих  іноземних  інвестицій  протягом  останніх  

4-х  років  слід  відмітити, що  приріст  прямих  іноземних  інвестицій  відмічаеться  
за  результатами  2016 року. Обсяг  прямих  іноземних  інвестицій  залучених  в  
Киево-Святошинський  район  Київської  області  згідно  зі  статистичними  даними  
станом  на  01.01.2018 року  склав  150 442,1 тис. доларів  США  (діаграма  2). 

Діаграма  2 
Продовжуеться  цілеспрямована  робота  щодо  утримання  та  розширення  



ринків  збуту  продукції  підприемств  району, в  тому  числі  до  інших  країн  світу. 
У  2016 році  обсяг  експорту  торгівлі  товарами  склав  261,1 млн. дол. США, обсяг  
імпорту  товарів  - 1 011,0 млн. дол. США. 

Зовнішньоторговельні 	операції 	товарами 	підприемства  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  здійснювали  з  партнерами  73 
країн  світу. 

Географічна  структура  зовнішньої  торгівлі  товарами  підприемств  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  виглядае  наступним  чином: 

Найбільше  експортувалися  товари  до  Індії, Египту, Туреччини, Іспанії, 
Нідерландів . 

Найбільше  імпортувалося  товарів  з  Німеччини, Китаю, США, Великої  
Британії, Білорусі . 

Основу  товарної  структури  зовнішньої  торгівлі  підприемств  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  складають : 
У  експорті : зернові  культури; жири  та  олії  тваринного  або  рослинного  
походження; залишки  і  відходи  харчової  промисловості; пластмаси, полімерні  
матеріали; алюміній  і  вироби  з  нього. 
У  імпорті: засоби  наземного  транспорту, крім  залізничного; реактори  ядерні, 
котли, машини; палива  мінеральні; нафта  і  продукти  її  перегонки; різноманітна  
хімічна  продукція, фармацевтична  продукція; їстівні  плоди  та  горіхи. 

2.2. Переваги  для  залучення  інвестицій  в  еконоп-ііку  району  

Киево-Святошинський  район  Київської  області  належить  до  групи  
інвестиційно-привабливих  місць  України, що  зумовлено  низкою  факторів, а  
сал-те: 

- 	вигідне  географічне  положення; 
- 	розгалужена  мережа  транспортного  сполучення; 
- 	розвинена  інфраструктура; 
- 	розвинений  промисловий  потенціал; 
- 	підприемства, здатні  виготовляти  конкурентну  продукцію; 
- 	конкурентні  трудові  ресурси; 
- 	висока  ділова  активність  громадськості; 
- 	активізація  міжнародного  співробітництва; 
У  відповідності  до  цих  основних  напрямків  під  інвестиційною  

привабливістю  розуміеться  сукупність  умов  для  стійкого  розвитку  бізнесу, 
систем  життедіяльності  й  сприятливого  соціально-економічного  клімату, що  
забезпечуеться  наступним : 

- наявністю  зрозумілих  і  прозорих  процедур  здійснення  найважливіших  
державних  функцій  відносно  бізнесу: державна  підтримка  підприемництва, 
надання  земельних  ділянок, одержання  відповідних  дозволів  і  погоджень  при  
підготовці, будівництві  й  введенні  об'ектів  в  експлуатацію; 



- наявністю  розвинутої  економічної  інфраструктури, що  мае  на  увазі  
проведення  інженерно-технічної  підготовки  територій  під  промислове  й  
житлове  будівництво, розвиток  всіх  видів  транспортної  інфраструктури, 
енергетичних  об'ектів, телекомунікації, сервісної, пришляхової  
інфраструктури, а  також  інших  об'ектів  загального  ділового  призначення . 

IIL ГОЛОВНА  МЕТА, ЦІЛІ  І  ЗАВДАНПЯ  ПРОГРАМИ  

3.1. Мета  Програми  

Метою  Програми  е: досягнення  суттевого  збільшення  обсягів  залучених  
інвестицій  в  економіку  Киево-Святошинського  району  Київської  області, в  
тому  числі  іноземних, для  забезпечення  сталого  економічного  зростання, та  
створення  нових  високооплачуваних, кваліфікованих  робочих  місць, 
привабливого  інвестиційного  іміджу  та  розвиненої  інфраструктури  за  рахунок  
підвищення  рівня  інвестиційної  привабливості, покращення  інвестиційного  
клімату  району. 

Об'ектом  реалізації  Програми  е  весь  соціально-економічний  комплекс  
району:об'екти  виробничої  сфери, агропромисловий  комплекс, комунальне  
господарство, соціально-культурна  сфера, об'екти  господарювання  інших  форм  
власності, що  знаходяться  на  території  району. 

3.2. Оснавні  цілі  Програми: 

1. Формування  інвестиційно -привабливого  іміджу  району  як  
території, сприятливої  для  інвестування  і  співробітництва . 

2. Забезпечення  поінформованості  потенційних  інвесторів  про  
інвестиційні  можливості  та  умови  здійснення  інвестиційної  діяльності  в  районі. 

3. Підвищення  конкурентоспроможності  району; 
4. Створення  системи  координації  взаемодії  місцевих  органів  

виконавчої  влади  та  органів  місцевого  самоврядування  з  підприемствами, 
діловими  та  фінансовими  структурами, інвестиційними  фондами  щодо  
залучення  інвестицій  в  економіку  району. 

3.3. Завдання  Програлиі: 

1. Сіnворення  сігриятnивого  інвестиційного  середоситцгс  для  
присгітного  каігітилу: 

1.1. Стимулювання  розвитку  підприемницької  діяльності  та  зростання  
ділової  активності . 



1.2. ЗабезпеченнЯ  прозорості  процедур  прийняттЯ  рішень  місцевими  
органами  виконавчої  влади  у  сфері  впровадження  інвестиційно -інноваційної  
ДІЯЛЬНОСТІ . 

2. Підтримкареалізації  пріоритетних  проектів: 
2.1. Впровадження  різних  форм  співпраці  влади  та  інвесторів, 

зацікавлених  у  реалізації  пріоритетних  інвестиційно-інноваційних  проектів . 
2.2. ВпровадженнЯ  системи  супроводження  інвестиційних  проектів . 
2.3. Узагальнення  та  поширення  передового  досвіду  по  стимулюванню  

реалізації  пріоритетних  інвестиційних  проектів. 
3. Формування  привабливого  інвестиційного  іміджу  району  в  Україні  

»іа  за  їі  межами: 
3.1. Забезпечення  періодичного  оновлення  інформації  про  район, 

сформованих  баз  даних  інвестиційних  пропозицій, ресурсів, незадіяних  
виробничих  приміщень  та  вільних  земельних  ділянок  на  сайті  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області. 

3.2. Участь  у  заходах  з  налагодження  нових  зв'язків  з  інвесторами  
(виставкові  заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі  тощо) з  метою  
пропагування  економічного  потенціалу  та  інвестиційних  проектів. 

3.3 Формування  привабливого  інвестиційного  іміджу  району  в  засобах  
масової  інформації . Співпраця  з  засобами  масової  інформації  сформуе  
позитивний  образ  району, його  економічний  потенціал  і  перспективи . 

3.4 Моніторинг  пропозицій  та  конкурсів  міжнародних  проектів, фондів, 
спрямованих  на  економічний  розвиток. 

3.5 Удосконалення  системи  обслуговування  інвесторів, сприяння  в  
процесах  проходження  документів  дозвільного  характеру . 

4. Сприяння  ресурсному  забезпеченню  суб'ектів  інвестиційної  
діялвності: 

4.1. Запровадження  різних  форм  співфінансування  інвестиційних  проектів  
на  території  району. 

4.2. Створення  ефективних  механізмів  мобілізації  фінансових  ресурсів  
длЯ  реалізації  інвестиційної  програми  району. 

5. Забезпечення  інфраструктурно-техніцного  обслуговування  
суб'ектів  інвестиційної  діяльності: 

5.1. Моніторинг  інформації  щодо  наявності  вільних  виробничих  площ, 
приміщень, земельних  ділянок, що  можуть  бути  запропоновані  потенційним  
інвесторам. 

N. ГОЛОВНІ  ПРИНЦИПИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ІІРОГРАМИ  
Реалізація  Програми  базуеться  на  таких  принципах: 
• сприяння  вітчизняним  та  іноземним  інвесторам  у  всебічному  

ознайомленні  з  об'ектами  інвестування; 
• створення  сприятливого  інвестиційного  клімату  на  території  

району; 



• залучення  широких  кіл  громадськості  до  розгляду  пріоритетних  
для  району  інвестиційних  проектів  та  здійснення  контролю  за  їх  реалізаціею  
уповноваженими  органами; 

V. ПРІОРИТЕТНІ  НАПРЯМИ  ЗАЛУЧЕННЯ  ІНВЕСТИЦІЙ  

Пріоритетними  сферами  інвестування  у  районі  е: 
1. Інвестиції  у  впровадження  енерго- та  ресурсозберігаючих  

технологій, реалізація  проектів  з  енергозбереження , раціонального  
використання  та  економії  паливно-енергетичних  ресурсів, створення  
виробництв  і  широкого  застосування  енергетично-ефективних  технологічних  
процесів, обладнання  та  матеріалів; 

2. Розвиток  житлово-комунального  господарства  з  оновленням  
об'ектів  інфраструктури, реконструкціею  існуючого  житлового  фонду, 
збільшенням  обсягів  будівництва, вирішення  цих  проблем  сприятиме  
підвищенню  рівня  життя  населення; 

3. Розвиток  підприемств  експортооріентованих  товарів  та  
імпортозаміщуючих  видів  продукції, що  потребують  певної  організаційної  та  
фінансової  підтримки  для  стабільного  виходу  на  західний  і  світовий  ринок; 

4. Захист  навколишнього  середовища  і  здійснення  природоохоронних  
заходів  (у  т.ч. утилізація  сміття). 

VI. СТИМУЛІОВАННЯ  ІНВЕСТИЦІЙ 3ОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  

Стимулювання  інвестиційної  діяльності  буде  відбуватися  шляхом  
виваженого  регулювання  інвестиційного  процесу  місцевими  органами  
виконавчої  влади. 

для  цього  плануеться : 
внести  на  розгляд  органів  місцевого  самоврядування  пропозиції  щодо  

надання  відповідних  пільг  суб'ектам  підприемництва, які  мають  перспективні  
інвестиційні  проекти, при  реалізації  яких  зростуть  обсяги  виробництва, будуть  
створюватися  нові  робочі  місця; 

запровадити  адресну  систему  надання  пільг  відповідно  до  чинного  
законодавства  для  реалізації  конкретних  інвестиційних  проектів, виробництв, а  
саме: 

- ПОДаТКОВ1 ПІЛЬГИ; 
- оренда  чи  користування  на  пільгових  умовах. 
для  надання  пільг  передбачаеться  використовувати  таку  систему  

критеріїв : 
- створення  нових  робочих  місць; 
- створення  імпортозамінюючих  виробництв; 
запровадження  перспективних  ресурсозберігаючих  і  екологічно  

безпечних  технологій; 
формування  конкурентоспроможного  експортного  потенціалу . 
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VII. ЗАХОДИ  з  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ  

Заходи  з  реалізації  Програми  щодо  залучення  інвестицій  у  
Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  2018-2020 роки  
відображені  у  додатку  до  Програми. 

VIII. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ  

Очікуваним  результатом  виконання  Програми  е: 
- зростання  загального  обсягу  іноземних  інвестицій  в  економіку  

Киево-Святошинського  району  Київської  області; 
- зростання  позитивного  інвестиційного  іміджу  району; 
- налагодження  нових  ділових  контактів  з  потенційними  

інвесторами; 
- зростання  обсягів  виробництва  продукції; 
- створення  умов  для  сталого  розвитку  району, підвищення  рівня  

жиrгя  населення, подолання  безробіrгя; 
- підвищення  обізнаності  міжнародної  економічної  спільноти  

стосовно 	інвестиційного 	потенціалу 	в 	економіку  
Киево-Святошинського  району  Київської  області; 

- підвищення  випуску  експортно-оріентованої  продукції . 
Виконання  Програми  дасть  можливість : 
- удосконалити  процеси  забудови  територій, залучення  коштів  для  

розвитку  соціальної  та  інженерної  інфраструктури  населених  
ПуНКТ1В; 

- забезпечити  представництво  на  інвестиційних  презентаціях  і  
форумах  кращих  інвестиційних  проектів  підприемств  та  
організацій  району; 

- створити  позитивний  імідж  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  стосовно  інвестиційного  потенціалу; 

- розширити  і  зміцнити  зв'язки  між  підприемствами  району  та  
підприемствами  інших  регіонів  України; 

ІХ. КАНАЛИ  РОЗПОВСЮДЖЕННЯ  ІНФОРМАЦІЇ  ПРО  
ПРОГРАМц  

Інформація  про  хід  виконання  Програми  буде  подана  до: 
• Інвестиційного  паспорта  району; 
• засобів  масової  інформації ; 
• мережі  Інтернет. 

Перший  sаступник  голови  
голови  адміністрації 
	

А. Л. Кошпк  



Додаток  

до  Програми  

ЗАХОДИ  ЩОДО  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ  ЩОДО  ЗАЛУЧЕННЯ  ІНВЕСТИЦІЙ  У  
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ  РАЙОНІ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  HA 2018-2020 РОКИ  

Зміст  заходів  Відповідальні  за  виконання  Термін  Фінансування  Очікуваний  результат  
виконання  з  місцевого  
заходів  бюджету, 

у  ТИС. ІрН. 

1 2 3 4 5 6 

І.Інвента  изація  інвестиційних  ресурсів  райоНу  
1.1 Збір, аналіз  та  регулярне  Відділ  економічного  Постійно  - Поінформованість  

оновлення  інформації  про  розвитку  і  торгівлі  потенційних  інвесторів  
вільні  земельні  ділянки  і  райдержадміністрації , щодо  можливостей  
виробничі  площі  усіх  форм  підприемства, організації, району  
власності  в  районі  установи  району  

2. Активізаціяроботи  зрозробки, узагальнення, відбору  та  суnроводу  nерсnективних  інвестиційних  та  інноваційних  
n оектів  

2.1 Розробка  інвестиційних  Підприемства  та  організації  Постійно  - Покращення  соціально- 
проектів  району  економічного  розвитку  

району  
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2.2 Участь  та  проведеннЯ  Киево-Святошинський  Постійно  - ВизначеннЯ  юридичної  
конкурсів  інвестиційних  та  районний  центр  зайнятості; або  фізичної  особи, Яка  
інноваційних  проектів  відділ  економічного  забезпечить  найкращі  

розвитку  і  торгівлі  умови  здійснення  
райдержадміністрації  інвестиційної  

ДІЯЛЬНОСТІ  

2.3 ПоданнЯ  інвестиційних  Відділ  економічного  За  вимогою  - Впровадження  
проектів  підприемств  та  розвитку  і  торгівлі  найпривабливіших  
Організацій  міста  до  КОДА  длЯ  райдержадміністрації ; інвестиційних  проектів  
відбору  найперспективніших  підприемства  та  організації  
проектів  та  їх  презентації  на  району  
діючих  міжнародних  та  
всеукраїнських  виставках  та  
бізнес-форумах  
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2.4 Розробка  інвестиційних  Відділ  економічного  Постійно  - Поінформованість  
програм  розвитку  підприемств, розвитку  і  торгівлі  потенційних  інвесторів  
що  належать  до  комунальної  райдержадміністрації , відділ  щодо  можливостей  
власності  територіальної  житлово  - району  
громади  району, надання  комунального  господарства  
переваги  проектам, що  та  будівництва  
передбачають  скорочення  райдержадміністрації , 
енергоспоживання , комунальні  підприемства  
впровадження  
енергозберігаючих  технологій  
та  розвиток  нетрадиційних  і  
відновлювальних  джерел  
енергії  

2.5 Забезпечення  дотримання  Юридичний  відділ  Постійно  - Формування  
правових  та  організаційних  райдержадміністрації , відділ  сприятливого  
умов  діяльності  інвесторів  та  економічного  розвитку  і  інвестиційного  клімату  
недопущення  порушень  їх  прав  торгівлі  

райдержадміністрації  
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3. Інформаційне  просування  Киево-Святотиинськогорайону  Київської  області  на  місцевому, регіональнаму, 
де  жавн  ому  та  міжна  одн  ому  рівнях  

4.1 Виевітлення  інформації  щодо  Відділ  економічного  Поетійно  - Поінформованіеть  
інвестиційних  пропозицій  на  розвитку  і  торгівлі  потенційних  інвесторів  
еайті  Киево-Святошинеької  райдержадмініетрації  щодо  безпечного  
районної  державної  інвестування  в  
адмініетрації  Київеької  облаеті  економіку, проведення  

конкурсів  щодо  
реалізації  
інвестиційних  
проектів, участі  у  
міжнародних  заходах  

4.2 Періодичне  оновлення  на  сайті  Sідділ  економічного  Постійно  - Поширення  інформації  
інформації  щодо  розвитку  і  торгівлі  щодо  інвестиційних  
інвестиційного  паспорту  райдержадміністрації  можливостей  району  
району  та  інвестиційних  
проектів  підприемств  району, а  
також  надання  оновленої  
інформації  департаменту  
економічного  розвитку  та  
торгівлі  для  розміщення  на  
Інвестиційному  порталі  
Київської  області  
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4.3 Опублікування  на  сайті  Відділ  економічного  Постійно  - Пошук  потенційних  
райдержадміністрації  розвитку  і  торгівлі  інвесторів  
інформації  щодо  вільних  райдержадміністрації  
земельних  ділянок, приміщень  
та  об'ектів  незавершеного  
будівництва, які  можуть  бути  
запропоновані  потенційним  
інвесторам  

4.4 Забезпечення  опублікування  у  Відділ  економічного  Постійно  - Своечасне  
засобах  масової  інформації  розвитку  і  торгівлі  інформування  
даних  щодо  вільних  райдержадміністрації  потенційних  інвесторів  
приміщень, які  підлягають  про  приватизаційні  
здачі  в  оренду  процеси  та  вільні  

приміщення, які  
підлягають  здачі  в  
оренду  в  районі  

4.5 Пропагування  в  установленому  Відділ  економічного  Постійно  - Інформування  
порядку  через  засоби  масової  розвитку  і  торгівлі  потенційних  інвесторів  
інформації  щодо  позитивного  райдержадміністрації  щодо  доцільності  
досвіду  залучення  інвестицій  в  капіталовкладень  
економіку  району  
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5. Розвиток  співробітництва  з  українськими  упа  лсіжнсrродни.итс  інсупиупуція.чи, які  сприяюиіь  еконолсіцноліу  
озвииіку  райоНу  

5.1 Проведення  роз'Яснювальної  Відділ  економічног0 ПОстійн0 - Підвищення  
роботи  з  розвитку  і  торгівлі  ефективності  розробки  
учасниками  інвестиційної  райдержадміністрації  інвестиційних  проектів  
ДІЯЛЬНОСТІ  СТОСОВНО  ВИМОГ  

щодо  підготовки  інвестиційних  
проектів  та  бізнес-планів, 
залучення  до  ціеї  діяльності  
українських  та  міжнародних  
консалтингових  компаній, 
інвестиційних  фондів  та  інших  
інституцій, які  професійно  
займаютьсЯ  питаннями  
розміщеннЯ  інвестицій  та  
реалізації  інвестиційних  
проектів  

5.2 Участь  в  Україні  та  за  Підприемства, установи  та  Постійно  - Поінформованість  
кордоном  у  заходах  (форуми, організації  міста, відділ  потенційних  інвесторів  
семінари  тощо) з  метою  економічного  розвитку  і  щодо  можливостей  
ознайомлення  з  інвестиційними  торгівлі  району, вивчення  
можливостями  райдержадміністрації  світового  досвіду  

роботи  з  іноземними  
інвесторами  
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5.3 Пошук  ділових  партнерів  на  Підприемства, установи  та  Постійно  - Збільшення  обсягів  
зовнішньому  та  внутрішньому  організації  міста, відділ  залучених  інвестицій  в  
ринку  відповідно  до  діяльності  економічного  розвитку  і  економіку  району  
підприемств . торгівлі  
Забезпечення  участі  райдержадміністрації  
підприемств  району  у  
міжнародних  виставках, 
форумах, презентаціях  та  
семінарах  

5.4 Інформування  торгово- Відділ  економічного  Постійно  - Поінформованість  
економічних  місій  npu розвитку  і  торгівлі  іноземних  підприемств  
посольствах  України  за  райдержадміністрації  та  організацій  щодо  
кордоном  та  торгових  інвестиційних  
представництв  окремих  держав  можливостей  району  
в  Україні  щодо  інвестиційних  
можливостей  району  

6. Розвиток  зв'язків  
6.1 Регулярний  обмін  інформаціею  Відділ  економічного  Постійно  - Забезпечення  участі  

щодо  проведення  урочистих  та  розвитку  і  торгівлі  підприемств  та  
ділових  заходів  райдержадміністрації  організацій  району  з  

метою  пошуку  ділових  
партнерів  



7. Консолідація  те  ито  іальної  г  омади  0айоНу  
7.1 Інформаційна  кампанія  Відділ  економічного  Постійно  - Підвищення  

популяризації  районної  розвитку  і  торгівлі  інформування  
політики  серед  райдержадміністрації , ЗМІ  територіальних  громад  
мешканців  району  (публікації  у  району  про  районну  
ЗМІ, зовнішня  реклама, зустрічі  політику  щодо  
з  посадовими  особами  тощо) розвитку  району  


