
Додаток 1  

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до результатів виконання  

Регіональної цільової програми сприяння залученню іноземних інвестицій, 

розвитку міжнародного співробітництва та формування позитивного 

іміджу Луганської області на 2018-2020 роки  

у ІІ півріччі 2019 року 

 

1. Основні дані 

Метою Регіональної цільової програми сприяння залученню іноземних 

інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва та формування 

позитивного іміджу Луганської області на 2018-2020 роки (далі – Програма) є 

формування позитивного іміджу та промоції Луганської області, поширення 

позитивної інформації щодо культурного та соціально-економічного розвитку 

Луганської області, що поліпшить інвестиційний клімат області, активізує 

міжнародну та зовнішньоекономічну діяльність, створить умови для зростання 

надходжень інвестицій в економіку регіону. 

Програму затверджено розпорядженням голови Луганської обласної 

державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 11.06.2018 № 456 «Про затвердження Регіональної цільової програми 

сприяння залученню іноземних інвестицій, розвитку міжнародного 

співробітництва та формування позитивного іміджу Луганської області на 2018-

2020 роки».  

Відповідальний виконавець Програми – Департамент міжнародної 

технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин 

облдержадміністрації (далі – Департамент), який щороку до 25 числа місяця, 

наступного за звітним періодом, звітує голові облдержадміністрації – керівнику 

обласної військово-цивільної адміністрації про хід виконання програми. 
Примітка: У зв’язку зі змінами у структурі Луганської обласної державної 

адміністрації в частині перейменування Департаменту зовнішніх зносин, 

зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської облдержадміністрації в 

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин 

облдержадміністрації, внесеними розпорядженням голови обласної державної адміністрації 

– керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.02.2019 № 160 «Про внесення 

змін до структури, граничної чисельності структурних підрозділів облдержадміністрації 

та розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 22.12.2018 № 1046» та виходячи зі змін внесених у Положення 

про Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності 

облдержадміністрації, внесеними розпорядженням голови обласної державної адміністрації 

– керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.04.2019 № 326 пункти 9, 11, 12, 

13, 14, 15 розділу 1 та пункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 розділу 2 Програми знаходяться поза 

межами компетенції Департаменту. 
Виконавці заходів Програми щокварталу до 10 числа місяця, наступного за 

звітним періодом, надають інформацію про хід її виконання Департаменту 

міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин 

облдержадміністрації. 
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2. Виконання завдань і заходів  

Хід виконання запланованих завдань і заходів, строк виконання та 

досягнуті результати у звітному році наведені у додатку 2. 

 

Розділ 1 пункт 5  

У листопаді 2019 року Департаментом розроблено спеціальне видання 

«Наукова та інноваційна діяльність у Луганській області за 2018 рік».  

У збірнику наведено дані щодо підготовки наукових кадрів, зібрано 

інформацію про заклади вищої освіти, розглянуто діяльність науково-дослідних 

інститутів, висвітлено інформацію щодо інноваційних підприємств, наведено 

дані про обсяг реалізованої інноваційної продукції тощо. 

У грудні 2019 року Департаментом розроблено інфографіку про стан 

інноваційної діяльності у Луганській області у 2018 році. 

Зазначені матеріали розміщено на офіційних ресурсах Департаменту, а 

також розповсюджено серед органів місцевого самоврядування, підприємств та 

наукових установ області. 

 

Розділ 1 пункт 6 

З метою промоції Луганської області, її об’єктів, підприємств, галузей, 

кластерів тощо на території України та у світі на промоційному сайті 

Луганської області brand.lg.ua протягом ІІ півріччя 2019 року доповнювався 

розділ «Гостинна Луганщина», до якого увійшли матеріали про творців, цікаві 

місця, історії успіху підприємців регіону, а також продукція промоції області.  

Інформація додатково розміщувалась у групі та на сторінках Департаменту 

у Facebook та Telegram. 

 

Розділ 1 пункт 7 

Протягом ІІ півріччя 2019 року на обласному телеканалі «UA: Донбас», в 

рамках створення позитивного іміджу Луганщини, у програмі «Донбас Life» 

вийшло 9 передач, присвячених покращенню інвестиційної привабливості 

регіону. 

 

Розділ 1 пункт 8 

Газета «Луганщина.ua» («Вісник Луганщини») поновила свою діяльність 

01 вересня 2019 року. 

За цей час на шпальтах газети опубліковано 15 матеріалів, пов’язаних з 

туризмом і історією області, а також присвячених відкриттю нових 

підприємств, всеукраїнським здобутками талановитої молоді тощо. 

 

Розділ 1 пункт 16 

Протягом ІІ півріччя 2019 року організовано та проведено 4 брифінги для 

ЗМІ щодо формування позитивного іміджу Луганської області та висвітлення 

ходу реалізації Програми, а саме, виступи:  
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 16.07.2019 директора Департаменту економічного розвитку, 

зовнішньоекономічної діяльності та туризму облдержадміністрації Сергія 

Медведчука;  

 20.08.2019 начальника управління культури, національностей та 

релігій ОДА Аліни Адамчук та директора Луганського обласного українсько-

драматичного театру Сергія Дорофєєва;  

 19.11.2019 директора Департаменту  освіти та науки 

облдержадміністрації Юрія Стецюка. 

 

Розділ 3 пункт 4 

За ІI півріччя 2019 року було організовано та проведено 53 прийоми 

делегацій іноземних представників, у тому числі дипломатичних установ, 

акредитованих в Україні. 

 

Розділ 3 пункт 6 

29 жовтня 2019 року у м. Маріуполь відбувся перший інвестиційний 

форум Invest in Ukraine, за участю Президента України Володимира 

Зеленського, у якому, у складі офіційної делегації, взяли участь Голова 

Луганської обласної державної адміністрації – керівник військово-цивільної 

адміністрації Сергій Гайдай, директор Департаменту Денис Денищенко, 

головний спеціаліст відділу зовнішніх зносин Департаменту Ганна Решетнікова 

та директор Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної 

діяльності та туризму Сергій Медведчук. 

Під час проведення заходу було презентовано 2 масштабних інвестиційних 

проєкти – «приєднання колії Кіндрашівська-Нова – Лантратівка до мережі 

залізниць України» та «Будівництво центрального полігону ТПВ». 

 

 

Розділ 3 пункт 7 

25 жовтня 2019 року Департаментом ініційовано та проведено  

у м. Сєвєродонецьк інформаційний день «Можливості участі в програмі 

HORIZON 2020».  

Захід об’єднав представників наукових установ, закладів вищої освіти та 

інноваційних підприємств області. 

Під час заходу були висвітлені питання залучення грантових коштів на 

комерціалізацію інноваційних науково-технічних розробок; програми 

SMEsІnstruments; формування концепції успішної проєктної пропозиції; 

пошуку партнерів; використання мереж та технологічних платформ; написання 

успішних проєктних пропозицій; особливостей участі малих та середніх 

підприємств у якості партнера в проєктах. 

Для інформування широкого кола громадськості, бізнесу, органів влади 

протягом 2019 року розроблено 17 щомісячних інформаційних бюлетеня 

«Гранти. Конкурси. Можливості» та розповсюджено на веб-сторінці 

Департаменту в розділі «Гранти та конкурси», а також у мережі Facebook.  
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Також у липні-серпні 2019 року за ініціативи Департаменту з метою 

якісної підготовки грантових заявок, залучення додаткових донорських коштів 

на реалізацію проєктів місцевого розвитку створено окремий сайт «Ідеї 

народжують зміни», на якому окрім поточних грантових конкурсів 

міжнародних організацій розміщено рекомендації по заповненню 

Концептуальної ноти для заявників грантових проєктів, які подаються на 

конкурси за фінансової підтримки ЄС, спеціальні видання «Алгоритм розробки 

грантової заявки», «Інформаційні ресурси для пошуку грантових коштів», 

«Алгоритм заповнення грантової заявки», «Рекомендації щодо участі у 

грантових програмах». Окрім цього, для розміщення на сайті та інформування 

зацікавленої громадськості, перекладено Концептуальну ноту проєктної заявки 

та рекомендацій щодо її заповнення для розширення можливостей ініціаторів 

проєктів області стосовно їх представлення на грантових конкурсах 

Європейської Комісії. 

 Підготовлено профілі 30 донорських організацій, проєкти яких 

реалізуються на території області. 

 

Розділ 3 пункт 8 

У грудні 2019 року оновлено базу проєктних пропозицій, яка налічує  

46 проєктів, де зазначені потреби міст, районів та громад області, що 

потребують додаткового залучення коштів міжнародних партнерів у сумі  

більше 1,0 млрд грн. Зазначені проєктні пропозиції планується направити 

зацікавленим донорським організаціям та посольствам країн-донорів для 

розгляду та можливої підтримки. 

Також Департаментом проведено роботу з підготовки проєктних заявок 

«Створення гуртків з робототехніки у школах Луганської області» та 

«Створення зарядної станції для електромобілів у м. Сєвєродонецьк». Взято 

участь у 2 робочих нарадах з представниками Сєвєродонецького 

міськвиконкому та Автоцентру «Автодом». Заявки направлено зацікавленим 

громадським організаціям та подано на участь у грантових конкурсах Проекту 

USAID «Економічна підтримка Східної України» та Проекту USAID 

«Демократичне врядування у Східній Україні». 

Проєктну заявку щодо створення зарядної станції для електромобілів у  

м. Сєвєродонецьк зареєстровано на сайті «Програма малих грантів Глобального 

екологічного фонду».  

Департаментом надано методичну допомогу Східноукраїнському 

національному університету ім. В. Даля в підготовці концепції проєктної заявки 

«Створення лабораторії електромеханіки та розбудова науково-дослідної 

лабораторії Fabrication Laboratory». Заявку було подано на участь у грантовому 

конкурсі Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України», де вона 

успішно пройшла перший етам відбору. Наразі триває робота із підготовки до 

участі у другому етапі конкурсу. 

Також методичну допомогу надано іншим ініціаторам проєктних заявок  

(4 заявки), 2 з яких подано на грантовий конкурс Проекту USAID «Економічна 

підтримка Східної України». 
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Проведено роботу по заповненню частини грантової заявки (партнерська 

частина) СНУ ім. В. Даля для Програми міні-грантів з підтримки культурної 

спадщини. 

Підготовлено проєкт грантової заявки щодо створення скеледрому для 

швидкісного лазіння у м. Сєвєродонецьк спільно з ГО «Федерація альпінізму і 

скелелазіння міста Сєвєродонецька» для надання на поточні або заплановані 

конкурси міжнародних донорських організацій. 

Взято участь у робочій нараді з керівництвом Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр туризму краєзнавства та екскурсій учнівської 

молоді» стосовно можливого партнерства при підготовці грантових заявок для 

донорських організацій. 

 

Розділ 3 пункт 9 

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25.05.2016 № 298 

«Про створення обласної координаційної ради з питань реалізації в Луганській 

області проектів, програм та ініціатив Європейського Союзу, Програми 

розвитку Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій (далі – 

Коордрада)» протягом ІІ півріччя 2019 року проведено 2 засідання Коордради. 

09 жовтня 2019 року за пропозицією міжнародних партнерів та за 

ініціативою Департаменту організовано чергове засідання координаційної ради 

в новому кластерному форматі за напрямком: «Економічний розвиток та 

підтримка бізнесу», який має на меті забезпечення балансу наданої допомоги 

партнерами в розрізі часу і географії проєктів. 

До участі в заході запрошено представників міжнародних партнерів, які у  

І півріччі 2019 року здійснювали активності, спрямовані переважно на 

підтримку бізнесу та розширення економічних можливостей для населення 

області, зокрема Проект USAID «Економічна підтримка Східної України», 

UNDP Ukraine / ПРООН в Україні, Міжнародний Комітет Червоного Хреста в 

Україні, Норвезька рада у справах біженців в Україні – правова допомога, 

Danish Refugee Council, Німецько-Український Фонд, FORBIZ. 

05 грудня 2019 року Департаментом організовано чергове засідання 

координаційної ради в новому кластерному форматі за напрямком: «Розвиток 

громадянського суспільства та демократичного врядування», яка мала на меті 

встановлення діалогу між всіма організаціями, що працюють за цими 

напрямами, обговорення поточних напрямів та обсягів допомоги, планів, а 

також географії покриття проєктів. 

До участі в заході запрошено представників 9 міжнародних організацій, 

зокрема проєкт USAID Демократичне врядування у Східній Україні, UNDP 

Ukraine / ПРООН в Україні, Дитячий фонд ООН UNICEF Ukraine Норвезька 

рада у справах біженців в Україні – правова допомога, Фонд Народонаселення 

ООН в Україні - UNFPA Ukraine, UN Women Ukraine, GIZ Ukraine, People in 

Need. 
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Розділ 3 пункт 10 

У липні 2019 року Департаментом ініційовано та проведено за підтримки 

Програми ООН із відновлення та розбудови миру семінар-тренінг 

«Інноваційний розвиток як одна із умов соціально-економічного розвитку 

регіону» для представників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування Луганської і Донецької областей.  

Метою заходу була популяризація знань у сфері управління інноваційним 

розвитком. 

Під час проведення заходу учасники в тренінговій формі моделювали 

ситуації взаємодії між органами регіональної влади, місцевого врядування і 

бізнесу задля залучення та стратегічного бачення роботи інвестора в регіоні. 

У період з 06 по 08 серпня 2019 з метою набуття нових знань та 

удосконалення професійної компетентності було ініційовано проведення циклу 

семінарів на тему: «Зовнішня політика України та особливості співпраці з 

міжнародними партнерами» за участю експертів Дипломатичної академії 

України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ для 

представників Луганської та Донецької обласних державних адміністрацій, 

місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, штабу Операції 

об’єднаних сил, окремих загонів державної прикордонної служби України, 

задіяних у сфері зовнішніх зносин.  

Під час навчального модулю учасники отримали знання, зокрема, про 

основи аналітичної та дипломатичної роботи, організаційно-протокольне 

забезпечення зустрічей за участі міжнародних партнерів, особливості ведення 

переговорів з іноземними партнерами. 

24 жовтня 2019 року в приміщенні Центру розвитку місцевого 

самоврядування Луганської області Департаментом організовано семінар для 

представників органів місцевого самоврядування щодо участі у Європейських 

грантових та кредитних програмах, зокрема Програмі HORIZON 2020. 

Європейські програми, що доступні для України – це суттєвий фінансовий 

потенціал, але через складні умови участі багато потенційних учасників 

ігнорують ці можливості. 

Саме щодо того, де та як шукати інформацію, а також як готувати проєктні 

пропозиції й брати участь в програмі HORIZON 2020 розповіла  

Котенко Тетяна, керівник НКП «МСП» програми HORIZON 2020. 

Зокрема, учасники отримали деталізовану інформацію щодо загальної 

структури Програми HORIZON 2020, деталей щодо реєстрації учасників в 

Програмі, тематичних напрямів пріоритету HORIZON 2020, інструментів та 

додаткових сайтів, що можуть бути корисними в проєктній діяльності. 

Крім цього, учасники мали можливість проговорити практичні аспекти 

вдосконалення своїх проєктних пропозицій й потенційних джерел їх 

фінансування. 

10-11 грудня 2019 року представники Департаменту Михайло Снопенко та 

Олег Гетманчук взяли участь у навчальному семінарі «Практичні аспекти 

реалізації проєктів державно-приватного партнерства органами місцевого 

самоврядування» у м. Святогірськ. Захід організовано командою Департаменту 
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за підтримки Програми ООН з відновлення та розбудови миру. 

Учасниками заходу стали представники райдержадміністрацій, органів 

місцевого самоврядування, громад Луганської області, а також їх колеги з 

Донецької області. Загалом – близько 40 осіб. 

Зазначена тематика є актуальною і новою для нашого регіону, оскільки 

протягом останніх кількох років подібні заходи не проводилось, а напередодні 

набрали чинності зміни у нормативно-правову базу, яка регулює державно-

приватне партнерство та концесійні договори. 

30 серпня 2019 року заступник директора Департаменту міжнародної 

технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин 

облдержадміністрації Михайло Снопенко взяв участь у якості спікера у 

кущовому семінарі для органів місцевого самоврядування Луганської області з 

тематики підвищення якості підготовки проєктних заявок на отримання 

фінансування з різних джерел. 

Захід організовано партнером Департаменту – Центром розвитку місцевого 

самоврядування в Луганській області. 

Михайло Снопенко виступив з темою: «Основи предпроєктної діяльності. 

Фандрайзинг» та розповів представникам органів місцевого самоврядування 

про загальне розуміння міжнародної технічної допомоги, можливості, що 

надаються міжнародними партнерами, нюанси участі у конкурсах та підготовки 

проєктних заявок, тренди та джерела пошуку інформації. 

 

Розділ 3 пункт 11 

16 жовтня 2019 року разом з партнерами, в рамках тривалої співпраці та 

перемовин, остаточно підтверджено намір щодо створення сучасної та 

інноваційної ІТ-школи в Луганській області. 

Спільне бачення закріплено підписанням тристороннього Меморандуму 

про співпрацю між проектом USAID «Економічне відновлення Східної 

України», Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля та 

Луганською облдержадміністрацією. 

ІТ-школу планується створити за фінансової підтримки USAID на базі 

СНУ ім. В. Даля. 

На цей час розробляється технічне завдання для вибору моделі та 

оголошено тендер на пошук організації, яка вже має успішний кейс, що може 

бути мультипліковано на території регіону. 

12 грудня 2019 року на запрошення Фонду K.Fund Василя Хмельницького і 

громадської організації «ГОЛОКАЛ» Департаментом спільно з міжнародною 

організацією DAI Global LLC в рамках Проекту USAID «Економічна підтримка 

Східної України» організовано візит до НТУ «Харківський політехнічний 

університет» і UNIT.City Kharkiv для представників облдержадміністрації, 

команди DAI Global LLC, зацікавлених органів місцевого самоврядування, 

наукових співробітників, представників ІТ-сфери . 

Під час візиту проведено зустріч і знайомство з Василем Хмельницьким, 

засновником холдингової компанії UFuture та першого в країні інноваційного 

парку UNIT.City, Євгеном Соколом, ректором НТУ «Харківського 
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політехнічного університету» і здійснено огляд UNIT.City Kharkiv, відкриття 

якого заплановано на 2020 рік. 

Також учасники візиту взяли участь у Public Talk: «Екосистема для 

успішного розвитку бізнесу» спікерами були: Василь Хмельницький, засновник 

холдингової компанії UFuture, Dominique Piotet, СЕО UNIT.City, Олександр 

Колб, засновник Promodo, співзасновник та член наглядової ради Kahrkiv IT-

cluster. Головними темами були: глобальні зміни бізнесу, екосистема, що 

потрібна великому, середньому та малому бізнесу, необхідні умови для 

збереження кращих фахівців, альтернатива еміграції та перспектива для 

зростання в Україні. 

09 липня 2019 року в приміщенні Центру розвитку місцевого 

самоврядування перша хвиля випускників Школи малого і середнього 

підприємництва (далі – Школа МСП) презентувала свої бізнес-плани і мала 

можливість почути конструктивну критику з боку як досвідчених експертів 

(Лідія Пащук, керівник Школи МСП, Юлія Кузнецова, регіональний менеджер 

Школи МСП), так і колег. 

Школа була першою в Луганській області та базувалась на інтенсивному й 

сучасному форматі навчання MBA – 6 днів інтенсивного навчання, 

консультативній підтримці провідних міжнародних бізнес-тренерів, цікавих 

форматах нетворкінгу та створення бізнесової еко-системи. 

 

 

Розділ 3 пункт 12 

Моніторинг проєктів (програм) проводиться 2 рази на рік. Протягом  

IІ півріччя 2019 року надано 17 звітів за проєктами міжнародної технічної 

допомоги, з яких 15 річних та 2 заключних.  

Завдяки цілеспрямованій та методичній роботі Департаменту у 2019 році 

погоджено 18 меморандумів з міжнародними організаціями загальною 

кошторисною вартістю 52 402 357,15 дол. США. 

 

3. Оцінка ефективності виконання  

У звітному періоді виконання заходів Програми відбувались виключно за 

додатково залучені Департаментом кошти міжнародної технічної допомоги, що 

було передбачено розробником Програми. 

Позитивна динаміка показників «Підписані угоди (меморандуми) про 

співпрацю з іноземними партнерами» за 2019 рік –  

18 меморандумів  про співпрацю з міжнародними організаціями та «Обсяг 

залучених коштів МТД за новими проектами» – 1 354,4 млн грн.,  

що на 1 274,4 млн грн. більше запланованого рівня, обумовлена активізацією 

діяльності міжнародних організацій в Луганській області, а також результатів 

роз’яснювальної роботи Департаменту, яка проводиться на постійній основі під 

час Координаційних нарад та зустрічей з метою залучення до державної 

реєстрації проектів міжнародної технічної допомоги. 

29 листопада 2019 року за сприяння Департаменту міжнародної технічної 

допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин проведено нараду для 
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представників органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування, 

медичних закладів Луганської області за участі представників Українського 

фонду соціальних інвестицій щодо конкурсу субпроєктів для зміцнення центрів 

первинної медичної допомоги у рамках проєкту «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури. Покращення первинної медицини у сільській місцевості (УФСІ 

VIІ)», який фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини через 

Німецький банк розвитку KfW. Основною метою проєкту є зміцнення центрів 

первинної медичної допомоги (ЦПМСД) шляхом сприятливої для пацієнтів та 

енергоефективної реконструкції підрозділів і постачання медичного 

обладнання. В результаті роз’яснювальної роботи, що відбулась на нараді, на 

конкурс подано близько 25 проєктних заявок від Луганської області. 

Переможці, які отримають фінансування в рамках конкурсу, будуть визначені 

протягом першого півріччя 2020 року. 

 

4. Фінансування  

Проаналізувавши заходи програми та хід їх реалізації виявлено наступне. 

Програма створена на основі комплексного підходу, заходи, що заплановані 

Програмою на 2019 рік виконуються вчасно. На виконання заходів у 2019 році 

Програмою передбачено кошти у сумі 2 965 тис. грн. в тому числі 

1735,0 тис грн. за рахунок коштів обласного бюджету і 1230,0  тис грн. з інших 

джерел.  

За рахунок зазначених донорських коштів (Програми ООН з відновлення 

та розбудови миру) у липні проведено семінар-тренінг «Інноваційний розвиток 

як одна із умов соціально-економічного розвитку регіону» для представників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування Луганської і 

Донецької областей, а також 06-08 серпня 2019 року проведено цикл семінарів 

на тему: «Зовнішня політика України та особливості співпраці з міжнародними 

партнерами» за участю експертів Дипломатичної академії України імені 

Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ для представників 

Луганської та Донецької обласних державних адміністрацій, місцевого 

самоврядування, об’єднаних територіальних громад, штабу Операції 

об’єднаних сил, окремих загонів державної прикордонної служби України, 

задіяних у сфері зовнішніх зносин. 

 

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання  

У зв’язку зі змінами у структурі Луганської обласної державної 

адміністрації в частині перейменування Департаменту зовнішніх зносин, 

зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської 

облдержадміністрації в Департамент міжнародної технічної допомоги, 

інноваційного розвитку та зовнішніх зносин облдержадміністрації, внесеними 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 28.02.2019 № 160 «Про внесення змін до 

структури, граничної чисельності структурних підрозділів 

облдержадміністрації та розпорядження голови обласної державної 
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адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

22.12.2018 № 1046» та виходячи зі змін внесених у Положення про 

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної 

діяльності облдержадміністрації, внесеними розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 19.04.2019 № 326, пункти 9, 11, 12, 13 ,14, 15 розділу 1 та пункти 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 розділу 2 Програми знаходяться поза межами компетенції Департаменту. 

Враховуючи вищезазначене, Департаментом направлено лист 

Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та 

туризму облдержадміністрації від 05.06.2019 №15/06-136 з метою розглянути 

пропозицію долучитися до реалізації заходів Регіональної цільової програми 

сприяння залученню іноземних інвестицій, розвитку міжнародного 

співробітництва та формування позитивного іміджу Луганської області на       

2018-2020 роки (далі – Програма), виходячи із вищезазначеними змінами у 

частині розподілу обов’язків між структурними підрозділами 

облдержадміністрації. 

З огляду на лист Департаменту економічного розвитку, 

зовнішньоекономічної діяльності та туризму облдержадміністрації                              

від 05.06.2019 № 15/06-136 наразі керівництвом Департаменту опрацьовуються 

питання перегляду Програми в частині визначення відповідального виконавця 

за окремими її заходами. 

З метою подальшого формування позитивного іміджу та промоції 

Луганської області, поширення позитивної інформації щодо культурного та 

соціально-економічного розвитку Луганської області, що поліпшить 

інвестиційний клімат області, активізує міжнародну та зовнішньоекономічну 

діяльність, створить умови для зростання надходжень інвестицій в економіку 

регіону пропонується продовжити виконання Програми. 

Для більш ефективного виконання пропонується розширювати співпрацю з 

міжнародними партнерами, які надають допомогу Луганській області, що 

допомагає економити бюджетні кошти, при цьому пропонується за 

необхідності вносити відповідні зміни до Програми щодо видалення з переліку 

заходів, проведення яких у подальшому втратило актуальність та додавати нові 

стратегічні заходи. 

 
 


