
Додаток 3  

 

Ресурсне забезпечення реалізації завдань та заходів програми Регіональної цільової програми сприяння 

залученню іноземних інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва та формування позитивного іміджу 

Луганської області на 2018-2020 роки  

Заходи Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн, у 

тому числі: 

Обсяги фінансових ресурсів (з урахуванням внесених змін), тис. грн.: 

Передбачено 

програмою 

на звітний 

2019 рік 

Затверджено 

на звітний рік 

Профінансовано 

у звітному році 

Коментар (на що витрачено 

кошти) 

1.1. Проведення спільних з громадськістю та 

зацікавленими інституціями заходів щодо пошуку ідей та 

алгоритму позиціонування області та виявлення 

ключових елементів ідентифікації Луганської області на 

основі ціннісних характеристик та переваг місцевих 

мешканців 

   

− 

всього, 0,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 0,00 0,00 0,00 − 

інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 

1.2. Розробка Концепції візуалізації регіональної 

ідентифікації Луганської області 

   − 

Всього, 0,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 0,00 0,00 0,00 − 

інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 

1.4. Візуалізація ідей та елементів фірмового стилю 

Луганської області та варіантів його використання для 

різних цільових груп (бренд-бук) 

   − 

Всього, 0,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 0,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 

1.5. Розробка та виготовлення презентаційних матеріалів 

Луганської області, впровадження елементів фірмового 

стилю (буклети, флеш-носії, промо-ролик, тощо) 

   − 
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Заходи Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн, у 

тому числі: 

Обсяги фінансових ресурсів (з урахуванням внесених змін), тис. грн.: 

Передбачено 

програмою 

на звітний 

2019 рік 

Затверджено 

на звітний рік 

Профінансовано 

у звітному році 

Коментар (на що витрачено 

кошти) 

Всього, 200,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 200,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 

1.6. Постійне наповнення веб-ресурсів 

облдержадміністрації, Агенції регіонального розвитку 

Луганської області для просування конкурентних переваг 

регіону та фірмового стилю області. 

   

− 

Всього, 0,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 0,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 

1.7.Замовлення та розміщення в ефірі циклу телевізійних 

програм, що висвітлюють заходи спрямовані на 

формування позитивного іміджу Луганської області 

   

− 

Всього, 200,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 200,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 

1.8. Створення та розміщення у газеті «Вісті Луганщини» 

циклу статей спрямованих на формування позитивного 

іміджу Луганської області 

   

− 

Всього, 35,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 35,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 

1.9. Створення та супроводження веб- порталу 

INVEST.LG.UA 
   

− 

Всього, 20,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 20,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 
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Заходи Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн, у 

тому числі: 

Обсяги фінансових ресурсів (з урахуванням внесених змін), тис. грн.: 

Передбачено 

програмою 

на звітний 

2019 рік 

Затверджено 

на звітний рік 

Профінансовано 

у звітному році 

Коментар (на що витрачено 

кошти) 

1.10. Виготовлення мобільного презентаційного стенду 

Луганської області та концепції представлення регіону    
− 

Всього, 0,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 0,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 

1.11. Проведення промо-турів для іноземних інвесторів 

по найбільш цікавим місцям реалізації проектних 

пропозицій (підприємства, земельні ділянки, 

інфраструктурні об’єкти тощо) 

   

− 

Всього, 75,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 75,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 

1.12. Організація та участь у презентаціях інвестиційного 

потенціалу Луганської області на території України та за 

кордоном (виставкові заходи, форуми тощо) 

   

− 

Всього, 370,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 120,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 250,00 0,00 0,00 − 

1.14. Створення та оновлення Інвестиційного паспорту 

області та каталогу інвестиційних проектів регіону, 

вільних земельних ділянок типу Greenfield та Brownfield 

для презентації торгово-економічним партнерам області 

   

− 

Всього, 100,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 0,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 100,00 0,00 0,00 − 

1.15. Організація та проведення навчання з питань 

регіонального розвитку, інструментів залучення 
   

− 
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Заходи Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн, у 

тому числі: 

Обсяги фінансових ресурсів (з урахуванням внесених змін), тис. грн.: 

Передбачено 

програмою 

на звітний 

2019 рік 

Затверджено 

на звітний рік 

Профінансовано 

у звітному році 

Коментар (на що витрачено 

кошти) 

інвестицій та супроводу інвестиційних проектів для 

представників органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, керівників комунальних підприємств та 

громадських організацій  

Всього, 230,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 30,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 200,00 0,00 0,00 − 

2.1. Участь офіційних делегацій від області у роботі 

міжнародних форумів 

 
  

− 

Всього, 170,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 170,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 

2.2. Участь офіційних делегацій від області у 

міжнародних та національних виставково-ярмаркових 

заходах 

   

− 

Всього, 600,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 400,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 200,00 0,00 0,00 − 

2.3. Формування електронного Каталогу продукції 

підприємств-експортерів області для інформування 

закордонних партнерів через дипломатичні канали, 

спеціалізовані електронні ЗМІ, українські торгово-

економічні представництва за кордоном тощо 

   

− 

Всього, 0,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 0,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 
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Заходи Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн, у 

тому числі: 

Обсяги фінансових ресурсів (з урахуванням внесених змін), тис. грн.: 

Передбачено 

програмою 

на звітний 

2019 рік 

Затверджено 

на звітний рік 

Профінансовано 

у звітному році 

Коментар (на що витрачено 

кошти) 

2.8. Проведення презентаційних заходів з представлення 

потенціалу Луганської області в Україні та за кордоном, 

в тому числі на базі закордонних дипломатичних установ 

в Україні, дипломатичних представництв України за 

кордоном, в регіонах-партнерах 

   

− 

Всього, 200,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 200,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 

3.3. Проведення Дня Європи у Луганській області    − 

Всього, 90,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 40,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 50,00 35,00 35,00 Організація та проведення форуму 

"Україна - ЄС: виклики 

сьогодення" 

3.4. Організація прийомів делегацій іноземних 

представників, у тому числі дипломатичних установ, 

акредитованих в Україні   

   

 

Всього, 100,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 100,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 

3.5. Організаційне забезпечення участі членів офіційних 

делегацій Луганської області у міжнародних заходах в 

межах України та за кордоном 

   

− 

Всього, 45,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 45,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 
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Заходи Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн, у 

тому числі: 

Обсяги фінансових ресурсів (з урахуванням внесених змін), тис. грн.: 

Передбачено 

програмою 

на звітний 

2019 рік 

Затверджено 

на звітний рік 

Профінансовано 

у звітному році 

Коментар (на що витрачено 

кошти) 

3.6. Забезпечення робочих поїздок прийомів та інших 

заходів за участю керівництва держави, членів Уряду, 

депутатів Верховної Ради України за участю 

представників іноземних держав 

   

− 

Всього, 120,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 120,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 

3.8. Формування бази та інфографіки проектних 

пропозицій, реалізація яких потребує залучення коштів 

міжнародної технічної допомоги 

   

− 

Всього, 5,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 5,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 0,00 0,00 0,00 − 

3.9. Проведення засідань обласної координаційної ради, з 

питань реалізації на території Луганської області 

проектів, програм та ініціатив Європейського Союзу, 

ПРООН та інших міжнародних організацій 

   

− 

Всього, 220,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 0,00 0,00 0,00 − 

                      інші джерела 220,00 0,00 0,00 − 

3.10. Проведення спільної з міжнародними організаціями 

роботи щодо організацій тренінгів для покращення 

професійних компетенцій представників місцевих 

органів влади та органів місцевого самоврядування 

Луганської області 

   

− 

Всього, 70,00 0,00 0,00 − 

у тому числі кошти обласного бюджету 0,00 0,00 0,00 − 
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Заходи Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн, у 

тому числі: 

Обсяги фінансових ресурсів (з урахуванням внесених змін), тис. грн.: 

Передбачено 

програмою 

на звітний 

2019 рік 

Затверджено 

на звітний рік 

Профінансовано 

у звітному році 

Коментар (на що витрачено 

кошти) 

                      інші джерела 70,00 718,55 718,55 Проведено тренінг в рамках 

проекту USAID «Демократичне 

врядування у Східній Україні».для 

представників та представниць 

місцевого самоврядування 

Луганської області, направлений 

на підвищення рівня надання 

послуг громадянам та 

вдосконалення організаційної 

спроможності посадовців на 

місцях. 

Організовано пілотний проект з 

Британською Радою в Україні для 

держслужбовців з навчання 

англійської мови 

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 
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Заходи Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн, у 

тому числі: 

Обсяги фінансових ресурсів (з урахуванням внесених змін), тис. грн.: 

Передбачено 

програмою 

на звітний 

2019 рік 

Затверджено 

на звітний рік 

Профінансовано 

у звітному році 

Коментар (на що витрачено 

кошти) 

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. 

Загальний обсяг ресурсів 2965,0   − 

обласний бюджет 1735,0 0,0 0,0 − 

інші джерела 1230,0 753,5 753,5 − 

 

 
 


