УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 17 » червня 2011 року

№ 447-р
смт Голованівськ

Про Програму залучення інвестицій в
економіку Голованівського району на
2011-2015 роки
На виконання доручення Президента України від 20 квітня 2010 року № 1-1/729 за
результатами зустрічей з керівниками місцевих органів виконавчої влади (15 квітня
2010 року); на підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», основних напрямів бюджетної політики Кіровоградської області
на 2011 рік, затверджених рішенням обласної ради від 10 вересня 2010 року № 962, вимог
обласної програми «Центральний регіон – 2015», затвердженої рішенням обласної ради від
29 грудня 2010 року № 53, розпорядження голови облдержадміністрації від 12 травня
2011 року № 419-р «Про Програму залучення інвестицій в економіку Кіровоградської
області на 2011-2015 роки» та з метою забезпечення комплексного розв’язання проблем
соціально-економічного розвитку області шляхом поліпшення інвестиційної привабливості
області, активізації інвестиційних процесів, реалізації стратегічно важливих інвестиційних
проектів, що потребують першочергового фінансування у 2011-2015 роках:
1. Затвердити Програму залучення інвестицій в економіку Голованівського району на
2011-2015 роки (додається).
2. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації
інформацію про хід виконання програми залучення інвестиції в економіку Голованівського
району на 2011-2015 роки надавати головному управлінню економіки облдержадміністрації
щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації Ярового О.В.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 17 » червня 2011 року № 447-р

ПРОГРАМА
залучення інвестицій в економіку Голованівського району на 2011-2015 роки
Загальні положення
Програма залучення інвестицій в економіку Голованівського району на 2011-2015 роки
(далі – Програма) розроблена на виконання доручень:
Президента України від 20 квітня 2010 року № 1-1/729 за результатами зустрічей з
керівниками місцевих органів виконавчої влади (15 квітня 2010 року);
Прем’єр-міністра України від 26 квітня 2010 року № 22274/7/1-10;
Кабінету Міністрів України від 18 травня 2010 року № 22274/4/151/1-10.
У Програмі враховано основні положення, завдання і напрямки, що визначені:
Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;
декларацією цілей та завдань бюджету на 2011 рік (Бюджетної декларації),
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2010 року № 315;
стратегією економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на період до
2015 року, затвердженою рішенням районної ради від 24 листопада 2006 року № 95;
Програмою соціального і економічного розвитку Голованівського району на 20112015 роки у рамках обласної програм «Центральний регіон – 2015» затвердженою
рішенням районної ради від 20 травня 2011 року № 67;
Програмою економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2011 рік,
затвердженою рішенням районної ради від 24.12.2010 року № 15.
Програма розроблена з урахуванням основних засад законів України:
«Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», інших законодавчих і
нормативно-правових актів, які регулюють інвестиційну діяльність в Україні.
Крім того, Програма розроблена з урахуванням Порядку формування районних
цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням
обласної ради від 30 березня 2007 року № 191.
Програма спрямована на:
впровадження ефективної інвестиційної політики в районі;
проведення активної роботи на міжнародному ринку інвестицій;
підвищення конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційної активності району;
створення нових робочих місць та забезпечення сталого розвитку виробничого
потенціалу на сучасній високотехнологічній основі.
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І. Стан інвестиційної діяльності в районі
За 2010 рік в економіку району спрямовано 121396 тис. грн. капітальних інвестицій.
Переважну частку освоєних обсягів становили інвестиції в основний капітал.
Найбільші обсяги інвестицій залучені у промисловість, сільське господарство,
будівництво та переоснащення об’єктів транспорту та зв’язку.
З них: інвестицій в основний капітал – 62 387 тис. грн., що склало 116,6 %. В тому
числі в сільське господарство, мисливство, лісове господарство – 33102 тис. грн., або
198,5 %, в промисловість – 30933 тис. грн.., або 70 %, в торгівлю і побут
1804 тис. грн.(2243,8 %), в охорону здоров’я 169 тис. грн. (565,3 %). На одну особу
інвестовано 1909,9 тис. грн.
У житлове будівництво за 2010 рік інвестовано – 2 013 тис. грн. і на одну особу склало
61,6 тис. грн.
В минулому році із наростаючим підсумком іноземні інвестиції залучені на
ТОВ «Рапсо Дія», ТОВ птахокомбінат «Грузянка, ТОВ «Гелікон-Д», а також в минулому
році ще були залучені на підприємства: АФ «Вітчизна», АФ «Зоря», АФ «Чкалова»,
СТОВ «Троянське», СТОВ «Крутеньке», СТОВ »Манжурка», АФ «Промінь», ТОВ
«Зангаз Буг».
У І кварталі 2011 року інвестицій в основний капітал освоєно на суму 64922 тис. грн.,
що склало до І кварталу минулого року 760 %, або 10,4 % до загального обласного
показника. На одну особу інвестовано 1987,5 тис.грн., з них у житло – 1,3 грн.
ІІ. Основні проблеми
Основними проблемними питання залучення інвестицій є:
недосконалість правової бази з питань інвестиційної діяльності (отримання у власність
земельних ділянок, адміністрування податків, провадження підприємницької діяльності та
здійснення контролю за нею), суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових
актів, наявність великої кількості відомчих документів;
неврегульованість питань фінансування та кредитування (високі процентні ставки на
кредити, завищені вимоги банків до кредиторів, складна процедура оформлення кредиту);
економічна і фінансова нестабільність, недостатня розвиненість ринків капіталу
(банківського сектору, фондового та страхового ринків);
нерозвиненість інвестиційної (інвестиційні, консалтингові, страхові компанії, фонди
агентства регіонального розвитку інші) інфраструктури в районі;
незадовільний технічний стан комунальної інфраструктури в районі (житловокомунального, дорожнього господарства, транспортних та інформаційних комунікацій);
незначна кількість якісно розроблених інфраструктурних інвестиційних проектів, які б
могли претендувати на залучення міжнародних інвестиційних ресурсів;
недостатня робота місцевих органів виконавчої та органів місцевого самоврядування
щодо формування сприятливого інвестиційного іміджу району, напрацювання
інвестиційних та інноваційних проектів з метою залучення інвестиційних ресурсів;
відсутність чіткої системи супроводження інвестиційних проектів на всіх стадіях його
реалізації з боку місцевих органів влади.
ІІІ. Мета, цілі та стратегічні завдання Програми
Метою Програми є створення привабливого інвестиційного клімату та забезпечення
суттєвого зростання надходжень інвестицій в економіку району для сталого економічного
розвитку.
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Програма передбачає досягнення таких основних цілей:
поліпшення фізичних умов (інфраструктури) для залучення інвестицій;
створення та ефективне функціонування системи інвестиційного супроводу та постінвестиційної підтримки;
подальший розвиток сфер господарської діяльності за рахунок утворення кластерів та
промислових кластерів за галузевою приналежністю;
реалізація конкретних інфраструктурних проектів та інші.
Основними завданнями Програми є:
максимальне спрощення у рамках чинного законодавства дозвільних процедур для
інвестора;
пошук і передбачення інвестиційно привабливих ділянок (площадок) у генеральних
планах територій;
відведення земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів;
інженерне облаштування ділянок (площадок) з метою створення сприятливих умов для
інвесторів;
запровадження роботи із залучення інвестицій в економіку району за принципом
«єдиного інвестиційного вікна»;
формування бази даних з необхідними контактами для інвесторів (організації, які
надають послуги з підтримки бізнесу, дозвільні органи тощо);
налагодження контактів та співпраця з професійними іноземними агенціями та іншими
організаціями, які представляють інтереси інвесторів чи співпрацюють з ними;
запровадження конструктивної співпраці з інвесторами, які реалізують пріоритетні для
територій проекти, забезпечення оперативного реагування на їхні пропозиції та звернення
щодо перешкод в їх діяльності тощо.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсяги та
джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми
SWOT – аналіз
Сильні сторони
1
Голованівський район розміщений
у
західній частині Кіровоградської області.
На півночі межує з Уманським районом
Черкаської
області,
на
півдні
з
Кривоозерським і Первомайським районами
Миколаївської області, на сході з
Вільшанським і Новоархангельським, а на
заході
з
Ульяновським
районами
Кіровоградської області.
Загальна площа району – 99209 га.
Районний центр – смт Голованівськ.
Відстань
до
обласного
центру м.
Кіровоград:
залізницею – 198 км,
шосейними шляхами – 177 км.
На
території
району
знаходиться
50 населених пунктів, з яких два селища
міського
типу
смт
Голованівськ,

Слабкі сторони
2
Відсутність консультативних послуг та
структур, що супроводжують інвестора.
Низький рівень газифікації району.
Значна частина основних виробничих
фондів промисловості фізично зношена і
морально застаріла.
Низький рівень розвитку виробничої і
невиробничої інфраструктури, зокрема
житлово-комунального,
дорожнього
господарства,
транспортних
та
інформаційних комунікацій.
Демографічні
населення).

проблеми

(старіння
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2
смт Побузьке та 48 сіл, що відповідно
підпорядковані 2 селищним та 22 сільським
радам.
Північна територія району відноситься до
південної
частини
Правобережного
Лісостепу, а південна – до північної
частини Правобережного Степу.
Клімат району – помірно континентальний.
Середньорічні температури: літня + 20,2 0С,
зимова – 5,4 0С. В окремі дні липня-серпня
температура може досягати + 38 0 С, а в
січні-лютому знижується до - 34 0С.
Середня річна кількість опадів становить
451 мм.
Місцевість району являє собою горбкувату,
розчленовану річками та балками рівнину.
Територія
району
обводнюється
18 річками, які належать до басейну річок
Південний Буг та Ятрань, які є
найбільшими в районі і протікають на
протязі 15 км. по південному кордону, та в
східному напрямку на протязі 10,7 км.
На території району є штучні ставки,
водосховища, гідроспоруди.
Через північну частину протікає річка
Ятрань, яка впадає в річку Синюху.
На півночі району знаходяться значні площі
лісових масивів. Відсоток
лісистості
території складає 13,4 %, що значно більше,
ніж в середньому по області.
Площа лісових та деревно-чагарникових
насаджень складає 13367 га, з них
полезахисних лісосмуг 1151,6 га.
Розвинена інфраструктура для відтворення і
розвитку науково-технічного потенціалу,
підготовки спеціалістів для основних
галузей економіки.
У
сільській
місцевості
внаслідок
розширення
і
розвитку
приватного
землекористування, застосування нової
техніки
та
структурних
зрушень,
формується надлишок робочої сили, яка
може знайти ефективне використання праці
при залученні інвестицій
в розвиток
обслуговуючих галузей аграрного сектору,
переробної
промисловості,
розробки
корисних копалин.
Можливості
Загрози
інтенсивне
використання
Приток інвестицій у зв’язку із поліпшенням Недостатньо
іміджу України, Голованівського району та вигідного геополітичного розташування.
Конкуренція сусідніх регіонів (створять
області.
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1
Потенційні можливості залучення в район
інвестицій для спорудження і модернізації
підприємств промисловості, сільського
господарства,
розвитку
транспортної
мережі,
реконструкції та оновлення
житлового фонду, об’єктів комунального
господарства.
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кращі умови для ведення бізнесу).
Інфляційні процеси.
Подорожчання енергоносіїв та пального
(комунальних послуг та витрат на
транспортування).

Голованівський район має сприятливі стартові умови на таких напрямках розвитку
галузей економіки, які повинні стати пріоритетними під час реалізації стратегії вкладання
інвестицій у розвиток агропромислового комплексу.
Активізація інвестиційної діяльності в районі буде здійснюватись шляхом:
мобілізації фінансових ресурсів в місцевих бюджетах через механізм підтримки
реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, використання коштів державного
бюджету інвестиційного спрямування, інвестиційних ресурсів обласного бюджету
(бюджету розвитку), реалізації заходів державних, обласних, районних цільових програм
тощо;
будівництва та модернізації інфраструктури, що сприятиме підвищенню інвестиційної
привабливості району, та окремих населених пунктів;
реконструкції об’єктів соціального призначення: закладів освіти, культури, охорони
здоров’я, фізичної культури та спорту;
посилення ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності;
впровадження сучасних форм партнерства влади та недержавного сектору з метою
комплексного задоволення потреб інвесторів;
забезпечення прозорості інвестиційного ринку та інформованості учасників
інвестиційного процесу і процедур;
проведення в районі заходів інвестиційного спрямування;
подальшого розвитку в районі інвестиційної інфраструктури;
надання іноземним та внутрішнім інвесторам максимального адміністративного та
нормативно-правового сприяння в діях, необхідних для вкладання інвестицій;
розширення інформаційно-рекламної діяльності для поширення інформації серед
потенційних інвесторів;
формування баз даних інвестиційних пропозицій з необхідними контактами для
інвесторів.
Основою Програми є система заходів, зазначених у додатку, які будуть щороку
коригуватись і виконання яких забезпечить сприятливі умови для надходження інвестицій
в економіку району.
V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Реалізація державної інвестиційної політики в районі та виконання основних завдань
Програми буде здійснюватись у напрямках, які забезпечать збільшення інвестиційних
ресурсів у стратегічних пріоритетах розвитку економіки району, доходної частини
державного і місцевих бюджетів, створення нових робочих місць, поліпшення
інвестиційного клімату, посилення ролі і відповідальності місцевих органів виконавчої
влади за результати інвестиційної діяльності.
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Основними завданнями (напрямами реалізації) Програми є:
підтримка стратегічних пріоритетів інвестиційного розвитку, пріоритетних програм і
проектів буде здійснюватись шляхом:
посилення взаємодії з органами виконавчої влади щодо вирішення стратегічних питань
розвитку економіки району;
супроводження та підтримки реалізації регіональних стратегічно важливих
інвестиційних проекті в реальному секторі економіки, у тому числі за державної
підтримки;
створення нових і нарощування існуючих потужностей;
впровадження різних форм співпраці влади та інвесторів, спрямованих на реалізацію
пріоритетних інвестиційних проектів;
сприяння інвестуванню через інструменти ефективної взаємодії партнерство місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і інвесторів;
зосередження наявних фінансових ресурсів на реалізації інвестиційних проектів та
цільових програм, спрямованих на поліпшення інфраструктури територіальних громад,
що передбачає:
консолідацію бюджетних ресурсів, залучення інших джерел фінансування, розгляд і
конкурсний відбір перспективних проектів, їх фінансування;
вирішення на рівні центральних органів виконавчої влади питання щодо фінансування,
розгляд і конкурсний відбір перспективних проектів, їх фінансування;
вирішення на рівні центральних органів виконавчої влади питання щодо фінансування
з державного бюджету:
завершення перехідних об’єктів з високим ступенем будівельної готовності;
щорічних державних програм реформування і розвитку житлово-комунального
господарства;
Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування;
інших державних цільових програм.
Інформаційно-маркетингове забезпечення інвестиційних процесів, яке передбачає:
конструктивну співпрацю з інвесторами, які реалізують пріоритетні для територій
району проекти; оперативне реагування на їхні пропозиції та звернення про перешкоди в
їх діяльності;
впровадження ефективних форм налагодження контактів між вітчизняними та
зарубіжними інвесторами, підтримка вітчизняних підприємців у пошуку партнерів;
реалізацію програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу
Голованівського району на 2011-2013 роки;
презентацію для інвесторів підприємств району, які зацікавлені в отриманні інвестицій;
досудове врегулювання суперечок між інвесторами та органами влади;
формування інфраструктури сприяння залученню і супроводженню інвестицій;
забезпечення активної співпраці з установами, організаціями, що сприяють реалізації
державної інвестиційної політики;
організаційна та методична допомога під час створення та діяльності бізнес-центрів,
бізнес-інкубаторів,
інформаційно-консультативних
установ
кредитних
спілок,
громадських організацій;
впровадження сучасних форм партнерства влади, комерційних та некомерційних
інституцій, з метою комплексного задоволення потреб інвесторів;
організація роботи з інвесторами за принципом «єдиного інвестиційного вікна»;
залучення міжнародної технічної допомоги і коштів міжнародних фінансових
організацій:
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активізація роботи в частині залучення міжнародної технічної допомоги у визначені
пріоритетні напрямки розвитку району;
сприяння участі підприємств, установ, організацій району проектах і програмах у
міжнародної технічної допомоги, що реалізується в Україні;
сприяння створенню районних ресурсних центрів з метою залучення соціальних
інвестиційних у розвиток територій.
VII. Кількісні та якісні критерії виконання Програми
Реалізація завдань і заходів Програми дасть змогу до 2015 року:
забезпечити збільшення обсягів інвестицій в реальний сектор економіки району за
рахунок усіх джерел інвестування;
залучати кошти міжнародної технічної допомоги на реалізацію проектів;
створити нові робочі місця в усіх сферах економічної діяльності;
збільшити на діючих підприємствах частку продукції з високою даною вартістю;
збільшити виробництво продукції на експорт;
підвищити конкурентоздатність району.
VIII.Координаційна рада та контроль за ходом виконання
1. Контроль
адміністрацією.

за

виконанням

Програми

здійснюється

районною

державною

2. Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників
Програми будуть:
щоквартальна звітність структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих
комітетів сільських (селищних) рад значення про стан виконання відповідних заходів
програми до 1 числа місяці наступного за звітним кварталом.
3. Координацію діяльності щодо виконання Програми здійснює управління економіки
та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації.

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 17 » червня 2011 року № 447-р

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДИ
програми залучення інвестицій в економіку Голованівського району на 2011-2015 роки
№
з/п
1
1.

Назва напряму
реалізації
(пріоритетні
завдання)
2
Підтримка
стратегічних
пріоритетів
інвестиційного
розвитку,
пріоритетні
програми і
проекти

Перелік заходів
Програми

Термін
виконання
заходу

Виконання

Очікуваний
результат

3
Активізувати
роботу щодо
залучення коштів
державного
бюджету та
державної
підтримки для
реалізації
стратегічних
інноваційних та
інвестиційних
проектів у
реальному секторі
економіки району
Забезпечити
реалізацію в районі
інвестиційних
проектів у рамках
«Національних
проектів»
Забезпечити
реалізацію заходів
обласної програми
«Центральний
регіон - 2015»

4
2011-2015
роки

5
Управління
економіки
райдержадміністрації

6
Сприяння
реалізації
стратегічних
інноваційних та
інвестиційних
проектів у
реальному
секторі
економіки
району

2011-2015
роки

Структурні
підрозділи
райдержадміністрації

Забезпечення
ефективного
використання
коштів МФО

2011-2015
роки

Структурні
підрозділи
райдержадміністрації

Вжити заходи
щодо створення на
території району
підприємства з
переробки молока

2011-2015
роки

Управління
економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

Сприяння
реалізації
стратегічних
інноваційних та
інвестиційних
проектів у
реальному
секторі
економіки
району
Вирішення
питання
забезпечення
населення
району якісними
молочними
продуктами
власного
виробництва

2
1
2.

2
Зосередження
наявних
фінансових
ресурсів на
реалізації
інвестиційних
проектів та
цільових програм,
спрямованих на
поліпшення
інфраструктури
територіальних
громад

3
Розробити районні
програми розвитку
інвестиційної
діяльності на 20112015 роки
Забезпечити пошук
і передбачення
інвестиційно
привабливих
земельних ділянок
у генеральних
планах району,
розробку
землевпорядної
документації та
проведення
аукціонів з
продажу права
оренди земельних
ділянок для
реалізації
інвестиційних
проектів
Здійснювати
конкурсний відбір
об’єктів, що
фінансуються за
рахунок коштів
державного та
місцевих бюджетів
Забезпечити сталий
розвиток
підприємств,
установ і
організацій
спільної власності
територіальних
громад сіл, селищ
району, ефективне
використання
закріпленого майна
Вносити на розгляд
органів місцевого
самоврядування
пропозиції щодо
надання пільг
суб’єктами
підприємництва,
які реалізують

4
Перше
півріччя
2011 року

5

6
Забезпечення
комплексного
розв’язання
проблем
соціальноекономічного
розвитку району
Створення
2011-2015 Управління
просторової
роки
економіки та
основи
розвитку
вирішення
інфраструктури
райдержадміністрації, питань
планування
сільські та селищні
забудови
ради, управління
району,
регіонального
сприятливого
розвитку,
інвестиційного
містобудування,
клімату
архітектури та
житловокомунального
господарства
райдержадміністрації,
відділ Держкомзему
в Голованівському
районі
І квартали Управління
Створення
2011-2015 економіки та
нових робочих
розвитку
років
місць, ефективне
інфраструктури
використання
райдержадміністрації державних
інвестицій
2011-2015
роки

Управління
економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

Підвищення
якості надання
населенню
соціальних
послуг

2011-2015
роки

Виконкоми сільських
та селищних рад

Стимулювання
реалізації
пріоритетних
інвестиційних
проектів

3
1

3.

2

Інформаційномаркетингове
забезпечення
інвестиційних
процесів

3
4
перспективні
інвестиційні
проекти на
земельних
ділянках, вільних
виробничих
площах або в
промислових
зонах, визначених
пріоритетними для
залучення
інвестицій
2011-2015
Забезпечення
роки
оновлення
інформації про
експортоспроможні
підприємства
територій та
інвестиційні
пропозиції для
подальшого
опрацювання та
поширення серед
ділових кіл
іноземних країн,
тощо
2011-2015
Визначення
роки
інноваційних та
інфраструктурноінвестиційних
проектів, які мають
стратегічне
значення для
розвитку району з
метою їх
розміщення в
загальнодержавній
базі даних

Забезпечити
проведення та
участь у заходах з
налагодження
нових зв’язків з
інвесторами
(виставкові заходи,
форуми, ярмарки,
бізнес зустрічі) з

2011-2015
роки

5

6

Управління
економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

Інформаційна
підтримка
суб’єктів
господарської
діяльності
району

Управління
економіки та
розвитку
інфраструктури,
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
відділ регіонального
розвитку,
містобудування,
архітектури та
житловокомунального
господарства
райдержадміністрації
Управління
економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

Залучення
інвесторів у
найважливіші
для розвитку
району об’єкти

Створення
сприятливих
умов для
інвесторів

4
1

2

4.

Формування
інфраструктури
сприяння
залученню і
супроводженню
інвестицій

5.

Залучення
міжнародної
технічної
допомоги і коштів
міжнародних
фінансових
організацій

3
метою
пропагування
економічного
потенціалу та
інвестиційних
проектів
Забезпечувати
підготовку
матеріалів та
цільове
розповсюдження
інформації про
район та конкретні
інвестиційні
пропозиції за
допомогою
сучасних
можливостей
поширення
інформації
Поширювати у
засобах масової
інформації
відомості про
інвестиційні
проекти, які
реалізуються на
території району за
рахунок різних
джерел
фінансування
Запровадити на
території району
роботу з
інвесторами за
принципом
«єдиного
інвестиційного
вікна»
Активізація роботи
щодо участі у
проектах, які
здійснюються в
рамках
міжнародної
технічної допомоги

4

5

6

2011-2015
роки

Управління
економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

Створення
сприятливих
умов для
інвесторів

2011-2015
роки

Управління
економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

Створення
сприятливих
умов для
інвесторів

2011 рік

Управління
економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

Створення
сприятливих
умов для
інвестиційної
діяльності в
районі

2011-2015
роки

Управління
економіки та
розвитку
інфраструктури,
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
відділи культури та
туризму, освіти,
регіонального
розвитку,

Залучення
ресурсів
міжнародної
технічної
допомоги для
реалізації
проектів

5
1

2

3

4

5
містобудування,
архітектури та
житловокомунального
господарства
райдержадміністрації

______________________________
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
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ПАСПОРТ
Програми залучення інвестицій в економіку
Голованівського району на 2011-2015 роки

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Програма затверджена розпорядженням
голови районної державної адміністрації
від ________ 2011 року № _____
Ініціатор розроблення програми
Управління економіки та розвитку
інфраструктури райдержадміністрації
Дата, номер і назва розпорядження голови
районної державної адміністрації про
розроблення програми
Розробник програми
Управління економіки та розвитку
інфраструктури райдержадміністрації
Спів розробники програми
Структурні
підрозділи
районної
державної адміністрації
Відповідальний виконавець програми
Управління економіки та розвитку
інфраструктури райдержадміністрації
Учасники програми
Структурні
підрозділи
районної
державної адміністрації, громадські
організації, суб’єкти господарювання
Терміни реалізації програми
2011-2015 роки
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти місцевих бюджетів
кошти не бюджетних джерел
-

______________________________

