
Додаток  
до регіональної цільової 
програми розвитку міжнародного співробітництва 
Івано-Франківської області на 2021 рік 

 
 

Перелік заходів, 
обсяги та джерела фінансування Програми 

Замовник Програми: управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації 

Назва Програми: регіональна цільова програма розвитку міжнародного співробітництва Івано-Франківської області на 2021 рік 

 

  

№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Виконавець 
Термін 

виконання, 
рік 

Орієнтовні обсяги фінансування, 
тис. грн. 

Очікувані 
результати 

Рік 
Загаль-

ний 
обсяг 

в т. ч. за 
джерелами 

Облас-
ний 

бюджет 

Інші 
джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розвиток зовнішніх зв’язків області 

1. Реалізація положень 
міжрегіональних угод, 
укладених в рамках 
діючих і планованих 
дво- та 
багатосторонніх 
документів.  

Управління 
міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції, 
туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 
постійні комісії  
обласної ради, 

2021 2021 80,0 80,0 - 

Реалізація положень 
угод про 
міжрегіональну 
співпрацю,  подаль-
ший розвиток та 
поглиблення  
двостороннього 
співробітництва 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Організація прийому і 
перебування в області 
делегацій з регіонів-
партнерів, закордонні 
візити представників 
області 

райдержадміністрації, 
об’єднані 
територіальні громади 
області   

 

    

 

2. Забезпечення 
прийому і 
перебування в області 
представників 
дипломатичних 
установ, 
акредитованих в 
Україні, міжнародних 
організацій, іноземних 
компаній, підприємств 
тощо 

Управління 
міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції, 
туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

2021 2021 100,0 100,0 - 

Підписання 
документів про 
міжрегіональну 
співпрацю, 
налагодження 
партнерських 
зв'язків з метою 
сприяння розвитку 
міжрегіонального 
співробітництва в 
галузі економіки, 
торгівлі, захисту 
прав людини, 
екологічної безпеки, 
охорони здоров'я, 
науки, освіти, 
культури, туризму, 
фізкультури і спорту 
та інших сфер 
суспільного життя 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Проведення 
святкування Дня 
Європи та днів ЄС, 
інших культурно-
масових заходів, 
пов’язаних із 
транскордонним 
співробітництвом та 
євроінтеграцією, у  
м. Івано-Франківську, 
районних центрах 
області та центрах 
об’єднаних 
територіальних 
громад  

Управління 
міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції, 
туризму та інвестицій, 
управління культури, 
національностей та 
релігій, департамент 
освіти, науки та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
об’єднані 
територіальні громади 
області    

2021 2021 40,0 40,0 - 

Поліпшення 
обізнаності 
населення щодо ЄС 

4. Сприяння у 
налагодженні зв’язків 
між об’єднаннями 
українців за кордоном 
з метою розвитку 
науково-технічних, 
культурних та освітніх 
зв’язків 

Управління 
міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції, 
туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 
постійні комісії 
обласної ради, 
райдержадміністрації, 
об’єднані 
територіальні громади 
області   

2021 2021 50,0 50,0 - 

Сприяння 
збереженню етнічної 
ідентичності та 
національно-
культурної 
самобутності 
закордонних 
українців 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Залучення міжнародної технічної допомоги 

5. Співфінансування 
проєктів, що 
реалізуються на 
території Івано-
Франківської області із 
залученням 
міжнародної технічної 
допомоги на 
конкурсній основі 

Управління 
міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції, 
туризму та інвестицій 
облдержадміністрації   

2021 2021 1 000,0 1 000,0 - 

Формування 
системи підтримки 
реалізації проєктів 
транскордонного 
співробітництва; 
забезпечення 
рівного доступу до 
коштів обласного 
бюджету та 
прозорого механізму 
співфінансування 
проєктів міжнародної 
технічної допомоги 

Формування сприятливих умов для діяльності іноземних інвесторів та реалізації інвестиційних проєктів 

6. Розроблення схем 
просторового 
планування територій  

Об’єднані 
територіальні громади 
області, головне 
управління 
Держгеокадастру в 
області 

2021 2021 - - - 

Наявні схеми 
планування 
територій 

7. Сприяння інвесторам 
в інженерному та 
логістичному 
облаштуванні ділянок 
з метою створення 
належних  умов для 
реалізації проєктів 

Департамент розвитку 
громад, територій, 
дорожнього, житлово-
комунального 
господарства, 
містобудування та 
архітектури  

2021 2021 - - - 

Поліпшення 
інженерної 
інфраструктури та 
умов для реалізації 
проєктів 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  облдержадміністрації, 
об’єднані 
територіальні громади 
області 

 

    

 

8. Участь у заходах і 
проведення заходів з  
обговорення проблем, 
які негативно 
впливають на 
інвестиційний клімат 
та стримують процес 
залучення іноземних 
інвестицій 

Управління 
міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції, 
туризму та інвестицій,  
департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
облдержадміністрації, 
Агенція регіонального 
розвитку  Івано-
Франківської області, 
регіональне 
представництво ДУ 
«Юкрейнінвест», 
Івано-Франківська 
торгово-промислова 
палата, об’єднані 
територіальні громади 
області 

2021 2021 - - - 

Підготовлені 
обґрунтовані 
пропозиції щодо 
поліпшення 
нормативно-
правового 
забезпечення 
інвестиційної 
діяльності 

9. Пошук вільних 
земельних ділянок для 
реалізації  інвестиційних 
проєктів (підготовка 
документів на окремі 
земельні ділянки) 

Об’єднані 
територіальні громади 
області, головне 
управління 
Держгеокадастру в 
області 

2021 2021 - - - 

Наявність готових 
пакетів документів 
для реалізації 
проєктів 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Оновлення 
електронних баз 
даних інвестиційних 
проєктів та 
пропозицій, вільних 
об’єктів нерухомості 
(земельні ділянки, 
виробничі площі, 
об’єкти 
незавершеного 
будівництва), 
поширення їх серед 
потенційних інвесторів 
українською та 
англійською мовами 

Управління 
міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції, 
туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 
регіональне 
представництво ДУ 
«Юкрейнінвест», 
об’єднані 
територіальні громади 
області      

2021 2021 - - - 

Підвищення рівня 
поінформованості 
потенційних 
інвесторів про 
перспективи 
інвестиційної 
діяльності в області 

11. Підготовка 
презентацій для 
потенційних 
інвесторів, в т. ч. щодо 
окремих інвестиційних 
проєктів та об’єктів 
нерухомості 
українською та 
англійською мовами  

Управління 
міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції, 
туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 
регіональне 
представництво ДУ 
«Юкрейнінвест»,  
об’єднані 
територіальні громади 
області      

2021 2021 - - - 

Створення 
інвестиційних 
продуктів 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Проведення засідань 
консультативно-
дорадчих органів 
(Рада інвесторів та 
експортерів при голові 
ОДА) з метою 
сприяння залученню і 
ефективному 
використанню 
вітчизняних та 
іноземних інвестицій 
для забезпечення 
розвитку економіки 
області 

Консультативно-
дорадчі органи при 
облдержадміністрації, 
в т. ч. Рада інвесторів 
та експортерів при 
голові ОДА 

2021 2021 - - - 

Поліпшення 
інвестиційного 
клімату в області 

Формування та промоція позитивного іміджу області 

13. Участь  представників 
області в заходах 
міжнародного 
характеру та 
проведення заходів в 
області з метою 
формування 
позитивного іміджу 
регіону 

Управління 
міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції, 
туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 
та інші структурні 
підрозділи 
облдержадміністрації, 
об’єднані 
територіальні громади 
області 

2021 2021 300,0 300,0 - 

Покращення 
міжнародного іміджу 
області 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. Формування та  
промоція позитивного 
міжнародного іміджу 
Івано-Франківської 
області: 
виготовлення 
інформаційних, 
презентаційних і 
сувенірних матеріалів 
про область (буклетів, 
брошур, плакатів, 
інформаційних 
листків, флаєрів, 
листівок, вимпелів, 
пакетів, ручок, 
блокнотів, постерів, 
компакт-дисків, інших 
інформаційних 
матеріалів, 
поновлення 
інформаційних 
стендів; створення 
веб-сайтів, відео- та 
інших презентаційних 
матеріалів про 
область українською 
та іноземними 
мовами; сувенірної 
продукції тощо) 

Управління 
міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції, 
туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

2021 2021 450,0 450,0 - 

Поширення 
позитивного іміджу 
регіону в Україні і за 
кордоном; 
популяризація 
інформації про 
область 
 
 



 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. Проведення та участь 
представників області 
у засіданнях, нарадах, 
конференціях, 
семінарах, навчаннях 
та тренінгах із 
залучення зовнішніх 
ресурсів та розвитку 
міжнародної 
діяльності в області та 
за її межами 

Управління 
міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції, 
туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,  
об’єднані 
територіальні громади 
області   

2021 2021 90,0 90,0 - 

Покращення рівня 
підготовки фахівців 
облдержадміністра-
ції, райдержадмі-
ністрацій, 
міськвиконкомів, 
ОТГ та неурядових 
громадських 
організацій  

Інформаційно-технічне забезпечення виконання Програми 

16. Виготовлення та 
придбання 
інформаційних, в т. ч. 
статистичних 
аналітичних 
матеріалів тощо), 
поліпшення 
матеріально-
технічного 
забезпечення для 
ведення баз даних, 
підготовки презентацій 
тощо, в т. ч. 
придбання 
персональних 
комп’ютерів та офісної 

Управління 
міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції, 
туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

2021 2021 90,0 90,0 - 

Підвищення якості 
аналітичних 
матеріалів з питань 
міжнародного 
співробітництва 



 
 
 
 
Замовник Програми: 
 
Управління міжнародного співробітництва,  
євроінтеграції, туризму та інвестицій обласної   
державної адміністрації             Олександр Зрайко 
 
Керівник Програми: 
 
Перший заступник голови 
облдержадміністрації              Марія Савка 
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 техніки з метою 
виконання заходів 
Програми 

  
    

 

Всього 2021 2021 2 200,0 2 200,0 - - 


