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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
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на № 207-07-37

Вінницька обласна Рада

На виконання п.2 Порядку формування, фінансування \ м о н іт о р и н г у
виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням 5 сесії
обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 2006 року №145 (зі змінами)
надсилаємо інформацію про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької області на 2017 рік, затвердженої рішенням 13 сесії обласної
Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №220, та Регіональної програми
розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 рік, затвердженої рішенням
13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №225 (додається).
Додатки:
«Додаток 2. Інформація про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької області на 2017 рік» на 14 арк.;
«Додаток 2. Інформація про виконання Регіональної програми розвитку
малого і середнього підприємництва на 2017 рік» на 7 арк.;
«Додаток 3. Фінансування Програми економічного і соціального розвитку
Вінницької області на 2017 рік» на 1 арк.;
«Додаток 3. Фінансування Регіональної лрограми розвитку малого
середнього підприємництва на 2017 рік» на 1 арк.;

Директор Департаменту

Володимир МЕРЕЖКО

(0432)66-14-26

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА Ш Д л \
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в

ї
2 (У ^ П .|

Додаток 2 до рішення 24 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 28 вересня 2017 року № _
Додаток №5 до Порядку формування,
фінансування і моніторингу виконання
регіональних (комплексних) програм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017 РІК
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів програми)
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця програми)
Програма економічного і соціального р о з в и т к у Вінницької області на 2017 рік, затверджена рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня
2016 року № 220
(найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження)

1. Виконання заходів і завдань Програми
№

Назва, зміст
заходу/напрям
діяльності
1

Фактично проведені заходи

Заплановані заходи

з/п

Проведення V
Міжнародного
інвестиційного форуму

Запланований результат
Подальше формування
позитивного
інвестиційного іміджу
області - презентація
інвестиційного потенціалу
Вінниччини, пошук
бізнесових контактів, а
також обмін досвідом.

Назва, зміст заходу/
напрям діяльності
Проведено V Міжнародний
інвестиційний
форум
«Вінниччина - бізнес в
центрі України» - 8.09.2017
На Форумі крім пленарного
засідання діяли наступні
панельні дискусії:
Панельна дискусія №1
«Сьвєнтокшиське
воєводство
(республіка

Досягнуті результати
В рамках заходу були презентовані: результати щорічної
оцінки ділового клімату Вінницької області, інвестиційний,
економічний, агропромисловий та туристичний потенціал
Вінницької області та м. Вінниця, результати успішної реалізації
інвестиційних проектів в регіоні, а також встановлено нові
партнерські контакти.
Форум об’єднав майже 500 учасників, серед яких:
представники дипломатичного корпусу іноземних держав,
делегація Міжнародного трейд-клубу (у складі дипломатів із 13
країн світу та представників 6 міжнародних інститутів і

2

Підтримки та
поновлення
інвестиційного сайту

Популяризація
інвестиційного порталу
Вінниччини - висвітлення
області як регіону сталого
економічного і
підприємницького
розвитку та, як результат,
впровадження
сприятливого
інвестиційного
середовища.

(

Польща) та Вінниччина
(Україна)
горизонти
можливостей»
Панельна дискусія №2
«Формування
туристичного
іміджу
Вінниччини як чинника
конкурентоспроможності
регіону»
Панельна дискусія №3
«Уіпкреатив: перспективи
економічного розвитку»
В ході Форуму було
проведено В2В зустрічі
Підтримка та поновлення
інвестиційного сайту популяризація Вінниччини,
як регіону із цікавою
історією, добрими
традиціями та великим
потенціалом, що має
унікальне геополітичне
положення та займає
активну позицію у сфері
транскордонного
співробітництва.
Вінниччина повинна стати
центром ділових,
торгівельна-економічних,
міжрегіональних зв’язків.

організацій), інвестиційні компанії, представники бізнесу та
спеціалізовані ЗМІ.
В ході форуму відбулось урочисте підписання Меморандуму
про співпрацю між Громадською організацією «Вінницький
Бізнес Клуб» та Міжнародним трейд-клубом в Україні. Документ
передбачає взаємовигідне партнерство сторін з метою активізації
торгово-економічного співробітництва підприємств і організацій
Вінницької області із зарубіжними країнами, створення
сприятливих умов для розвитку торговельних відносин,
встановлення ділових контактів між українськими та іноземними
підприємцями,
реалізацію
спільних
інвестиційних
та
інноваційних проектів.
Органами виконавчої влади проводиться прозора та відкрита
інвестиційна політика.
Оновлений
інвестиційний
портал
Вінниччини
(уіпіпуезі.доу.иа)
допомагає
потенційним
інвесторам
ознайомитися з основними відомостями про регіон, провідними
напрямками та найважливішими показниками економічного
розвитку, пріоритетними інвестиційними об'єктами.
Зайти на сайт можна і через вкладки, які розташовані на
офіційному
веб-сайті
Вінницької
обласної
державної
адміністрації та веб-сторінці Департаменту міжнародного
співробітництва
та
регіонального
розвитку
облдержадміністрації.
Структура порталу містить загальну інформацію про область,
лаконічну та інформативну довідку про кожен із районів області
та міст обласного значення, інвестиційні переваги Вінниччини,
провідні галузі регіону, вільні земельні ділянки, об’єкти
нерухомості, інвестиційні проекти та форму зворотного зв’язку
для налагодження співпраці та отримання інформації, необхідної
потенційному інвестору.
У вкладці «Інвестиційні переваги» наведено 10 найвагоміших
причин щодо доцільності інвестування у Вінницьку область, а
саме: вигідне географічне розташування, сприятливий бізнес
клімат та надання спрощених і якісних адміністративних послуг,
репутація надійного економічного партнера, Розвинений та
диверсифікований промисловий сектор економіки, Високий
розвиток АПК та наявність потенціалу для подальшого росту,
Наявність стартових майданчиків для реалізації інвестиційних
проектів,
Високий
науковий
потенціал
та
найкращі

(

висококваліфіковані кадри, Велика кількість розвіданих
корисних копалин промислового значення, Різноманітність
культурного
та
туристичного
відпочинку,
Наявність
ексклюзивних рекреаційних ресурсів.
За допомогою вкладки «Контакти» є змога зворотного зв’язку
та можливість потенційного інвестора дізнатися додаткову
інформацію
В даній вкладці зібрані інвестиційні пропозиції (проекти) з
різних напрямків, які можуть зацікавити потенційних інвесторів.
Протягом 2017 року зафіксовано більше 10 000 відвідувачів
сайту.
1

Виставково-ярмаркові заходи
Забезпечення споживчого
попиту населення,
зростання обороту
роздрібної торгівлі області,
підвищення
конкурентоспроможності
товарів місцевих
виробників та відзначення
кращих учасників
обласного конкурсу
«Краща торгова марка
Поділля»

Міжрегіональна
спеціалізована виставка
«Продіндустрія»
обласного конкурсу
«Краща торгова марка
Поділля», виставкапродаж «Купуй
Вінницьке»

Міжрегіональна
спеціалізована виставка
«Продіндустрія»
обласного конкурсу
«Краща торгова марка
Поділля», виставка-продаж
«Купуй Вінницьке»

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації
від 12.01.2017 року «Про проведення виставки-продажу «Купуй
Вінницьке» та з метою розвитку виробництва і торгівлі товарами,
що виробляються в області, їх логістики, скорочення ланок
товаропросування до кінцевих споживачів:
3 15-17 лютого 2017 року в експоцентрі Вінницької торговопромислової палати виставку-продаж «Купуй Вінницьке», в якій
взяли
підприємства
переробної
промисловості,
сільськогосподарські товаровиробників та підприємства торгівлі.
За період роботи виставки її відвідали сотні Вінничан та
гостей міста.
Крім того, проведено обласний конкурс «Краща торгова марка
Поділля», який проводився та сприянням обласної державної
адміністрації.
На розгляд експертної комісії надійшло 29 пропозицій участі
у X конкурсі «Краща торгова марка Поділля 2017».
9 лютого 2017 року відбулося засідання членів комісії, на якому
були розглянуті документи підприємств та визначені наступні 19
переможців.
За умовами конкурсу переможці:
отримали
право
приймають
участь
у
виставці
«Продіндустрія» з 50 % знижкою від загальної вартості участі;
- були нагороджені дипломом переможця регіонального
конкурсу «Краща торгова марка Поділля 2017»;
- отримують кубок та Сертифікатом на право використання
логотипу конкурсу на офіційних документах, в рекламноінформаційних цілях маркування своєї продукції як «Кращої
торгової марки Поділля» протягом року.
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Круглий стіл
«Спрощення процедур
торгівлі в умовах
входження в ЄС:
можливості для бізнесу»

Підвищення рівня
обізнаності підприємців та
зацікавлених осіб щодо
вимог вітчизняного та
міжнародного
законодавства при
здійсненні
зовнішньоекономічної
діяльності з країнами ЄС,
підвищення експортного
потенціалу області

(

Круглий стіл «Спрощення
процедур торгівлі в умовах
входження в ЄС:
можливості для бізнесу»

Також, протягом року підприємствам надавалися пільги щодо
участі у виставках-продажах «Купуй Вінницьке», які будуть
проходити в експоцентрі.
Департаментом
міжнародного
співробітництва
та
регіонального
розвитку облдержадміністрації спільно з
громадською організацією «Вінницький бізнес клуб», на
виконання
заходів Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької області на 2017 рік, затвердженої рішенням
13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року №220 (зі
змінами), 24 березня 2017 року в приміщенні Вінницького
торговельно-економічного інституту КНТЕУ проведено круглий
стіл на тему: «Спрощення процедур торгівлі в умовах входження
в ЄС: можливості для бізнесу».
В засіданні взяли участь: заступник директора Департаменту
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації Кулявець В.Г., голова ГО «Вінницький
бізнес клуб» Калініченко В.О., директор Вінницького
торговельно-економічного інституту КНТЕУ Замкова Н.Л.,
начальник управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДФС у
Вінницькій області Білилівська С.В., начальник відділу
державного контролю управління безпечності харчових
продуктів
і
ветеринарії
Головного
управління
Держпродсгіоживслужби у Вінницькій області Червень В.І.,
головний державний інспектор відділу організації митного
контролю Вінницької митниці ДФС Бєдін Р.В., виконавчий
директор ТВ Асоціації платників податків України Захарчук
Ю.В., директор ТОВ «Літинський м’ясокомбінат» Кутинський
А.А., представники бізнесу, викладачі та студенти ВНЗ.
В ході зустрічі експерти ознайомили присутніх з собливостями
оподаткування при здійсненні експортної діяльності на ринки
країн ЄС, бюджетного відшкодування, гігієнічних вимог щодо
експорту харчових продуктів, митного регулювання в ЄС тощо.
По закінченню доповідей, відбулося обговорення проблем та
перспектив виходу місцевих товаровиробників на ринки ЄС та
інших країн.
За результатами заходу учасники підвищили рівень обізнаності
щодо вимог вітчизняного і міжнародного законодавства при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності з країнами ЄС, та
підвищено експортного потенціалу області

(

Семінар «Зовнішня та
внутрішня торгівля в
умовах ринкових
відносин»

Підвищення рівня
обізнаності суб’єктів
господарювання та осіб, які
планують займатися
господарською діяльністю
щодо вимог вітчизняного
та міжнародного
законодавства

(

Семінар «Зовнішня та
внутрішня торгівля в
умовах ринкових
відносин»

Департаментом
міжнародного
співробітництва
та
регіонального розвитку облдержадміністрації спільно з
громадською організацією «Вінницький бізнес клуб», на
виконання заходів Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької області на 2017 рік, затвердженої рішенням
13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року №220 (зі
змінами), 25 липня 2017 року в приміщенні Вінницького
торговельно-економічного інституту КНТЕУ проведено круглий
стіл на тему: «Зовнішня та внутрішня торгівля в умовах ринкових
відносин».
В засіданні взяли участь: довірений бізнес-радник керівників і
управлінських команд підприємств з організаційної побудови та
розвитку бізнесу Луцюк Віталій, заступник начальника
управління торгівлі, послуг та розвитку споживчих ринків начальник відділу цінової політики та розвитку споживчих
ринків Департаменту
міжнародного
співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації Головченко В.Ю.,
начальник відділу внутрішньої торгівлі, сфери послуг та
нормованого
забезпечення
Департаменту
міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
Поник Є.А., виконавчий директор ГО «Вінницький Бізнес Клуб»
Калініченко А.В., начальник управління оподаткування податків
і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Вінницькій області
Білилівська С.В., начальник управління адміністрування митних
платежів Вінницької митниці ДФС Савчук О.В., представники
бізнесу, громадськості та науковці.
В ході зустрічі експерти ознайомили
присутніх з
особливостями світового досвіду системи менеджменту, як
успішного базису розвитку внутрішньої та зовнішньої торгівлі,
оподаткування при здійсненні зовнішньої та внутрішньої
торгівлі та митного регулювання в експортно-імпортних
операціях в умовах ринкових відносин тощо.
По закінченню доповідей, відбулося обговорення проблем та
перспектив виходу місцевих товаровиробників на ринки СС та
інших країн.
За результатами заходу учасники підвищили рівень
обізнаності
щодо вимог вітчизняного та міжнародного
______
з а к о н о д а в с т в а _________________ __________

(

Міжнародна виставкаярмарок «Агро-2017»

Представлення
агро п ро м исл о во го
потенціалу області,
налагодження
партнерських відносин між
представниками бізнесу

Міжнародна виставкаярмарок «Агро-2017»

З 7 по 10 червня 2017 року у місті Києві на території НК
«Експоцентр
України»
відбулася
XXIX
Міжнародна
агропромислова виставка «АГРО-2017».
В офіційному відкритті «АГРО-2017» взяли участь Прем’єрміністр України Володимир Гройсман, заступник голови
Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин ВРУ
Олександр Бакуменко та Перший заступник Міністра аграрної
політики та продовольства Максим Мартишок.
У рамках «АГРО-2017» свій інвестиційний і виробничий
потенціал представили всі області країни та найбільші українські
та міжнародні виробники. Серед них свої можливості
презентувала Вінницька область. У формуванні регіональної
композиції прийняли участь наступні підприємства харчової і
переробної промисловості: ПАТ «Вінницький ОЖК», ТОВ
«Літинський м’ясокомбінат», ТОВ «Тульчинм’ясо»,
ПрАТ
«Літинський
молокозавод»,
ТОВ
«Гайсинський
молокозавод»
ТОВ
«Подільський
край»
(макаронні
вироби), ТОВ «Маквел» (Гайсинська макаронна фабрика), ТОВ
«Тредіс» (рибна продукція), Корпорація «Садвінпром», ФГ
«Обрій», ТОВ «Технопромпродукт», ТОВ «їжа богатирів», ТОВ
«Люстдорф», ПрАТ «Г1К «Поділля», ПрАТ «Вінницька
харчосмакова фабрика».
ФГ «Лісничанське»
Бершадський р-н
представило
висопродуктивних овець породи «тексель» та «допер». Широкий
вибір
техніки
був
представлений
машинобудівниками
Вінниччини. ТзДВ «БРАЦЛАВ» ознайомлював аграріїв України
з власною продукцією для здійснення механізованих процесів в
тваринництві.
ПАТ
«МОГИЛІВ-ПОДІЛБСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» презентував своє обладнання
для переробки зерна. Краснянське СГ1 «АГРОМАШ», ПАТ
КАЛИНІВСБКЕ
РП
«АГРОМАШ»,
ВАТ
«ХМІЛЬНИКСІЛЬМАШ» показували широкий перелік сучасної
ґрунтообробної техніки. На «АГРО-2017» презентували свою
продукцію ТОВ «ВІНМАШПОСТАЧ», ТОВ «ЛОТІРОН», ТОВ
«ІТ-АГРО», ПП «Торговий дім «Містрал УА».
В виставкових заходах «Агро-2017» взяла участь делегація
Департаменту
агропромислового
розвитку,
екології
та
природних
ресурсів
облдержадміністрації,
очолювана
директором Департаменту Миколою Ткачуком. Учасники
делегації ознайомилися
з представленими
експонатами

(
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Начальний семінар
«Підвищення
конкурентоспроможності
підприємств регіону на
внутрішньому та
зовнішньому ринках»

Підвищення рівня
обізнаності суб’єктів
господарювання та осіб, які
планують займатися
господарською діяльністю
щодо шляхів підвищення
конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств в
сучасних умовах ринкових
відносин

1

Начальний семінар
«Підвищення
конкурентоспроможності
підприємств регіону на
внутрішньому та
зовнішньому ринках»

вітчизняного та зарубіжного виробництва сільськогосподарської
техніки, продуктивними породами ВРХ, овець, кіз, коней, кролів,
птиці. На виставці була приділена увага розвитку народних
промислів .
Під час XXIX міжнародної агропромислової виставки «Агро2017» проведено форум «Аграрна політика - успіх через
партнерство» та цілий ряд тематичних семінарів, круглих столів
та інших заходів, участь у яких взяли фахівці Департаменту
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
облдержадміністрації, структурних підрозділів з питань АПК
райдержадміністрацій та аграрних підприємств області.
Департаментом
міжнародного
співробітництва
та
регіонального
розвитку облдержадміністрації спільно
з
громадською організацією «Вінницький бізнес клуб», на
виконання заходів Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької області на 2017 рік, затвердженої рішенням
13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року №220 (зі
змінами), 03 серпня 2017 року в приміщенні Вінницького
торговельно-економічного
інституту
КНТЕУ
проведено
інформаційний
семінар
на
тему:
«Підвищення
конкурентоспроможності підприємств регіону на внутрішньому
та зовнішньому ринках».
В семінарі взяли участь: довірений бізнес-радник керівників і
управлінських команд підприємств з організаційної побудови та
розвитку бізнесу Луцюк В.І., виконавчий директор ГО
«Вінницький Бізнес Клуб» Калініченко А.В., начальник відділу
перевірок фінансових операцій управління аудиту ГУДФС
Вінницької області Брояка О.В., менеджер ЗЕД та логістичних
операцій групи компаній «Альта-Профіль Україна» Дехтяр М.А.,
начальник
управління
міжнародного
співробітництва
Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку
облдержадміністрації
Ліпач
О.О.,
заступник
начальника управління торгівлі, послуг та розвитку споживчих
ринків - начальник відділу цінової політики та розвитку
споживчих ринків Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку облдержадміністрації Головченко
В.Ю., представники бізнесу, громадськості та науковці.
В ході зустрічі експерти ознайомили присутніх 3
особливостями
підвищення
конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств в сучасних умовах ринкових відносин,

(

І

6

7

Обласні осінні
сільськогосподарські
ярмарки з продажу
населенню
сільськогосподарської
продукції та
продовольчих товарів

Забезпечення споживчого
попиту населення,
насичення споживчого
ринку продовольчими
товарами та
с іл ьсь ко гос пода рс ь ко ю
продукцію, зростання
обороту роздрібної торгівлі
області

Навчальний семінар
«Бізнес-планування як
складова успішної

Підвищення рівня
обізнаності суб’єктів
господарювання та осіб, які
планують займатися
господарською діяльністю
І

Обласні осінні
с іл ьс ь ко гос подарс ь к і
ярмарки з продажу
населенню
сільськогосподарської
продукції та продовольчих
товарів

Навчальний семінар
«Бізнес-планування як
складова успішної

оподаткуванням суб’єктів господарювання, проблематикою та
продуктивним веденням зовнішньої торгівлі. За результатами
заходу учасники підвищили рівень обізнаності щодо шляхів
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в
сучасних умовах ринкових відносин.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 12 вересня 2017 року №631 «Про проведення
осінніх сільськогосподарських ярмарків» та з метою сприяння
забезпеченню населення сільськогосподарською продукцією і
продовольчими товарами щосуботи з 30 вересня по 28 жовтня
2017 року в м.Вінниці на території біля ТЦ «РІаха Рагк»
(Келецька, 117,6) проведено 5 ярмарків.
На ярмарках сільськогосподарські товаровиробники овочів,
підприємства переробної промисловості, споживчої кооперації,
інші суб’єкти господарювання реалізували: овочів - 837 т;
фруктів - 286,39 т; м’яса - 1 9 т; м’ясопродуктів - 9,0 т; риби
(живої) - 18,0 т; о л ії-4 3 ,7 т; молокопродуктів- 19,78 т; борошна
- 30,54 т; круп - 44,8 т; меду - 8,38 т; цукру - 65,0 т; зерна - 13,8
т; хліба та хлібобулочних виробів - 16,9 т; кондитерських - 5,0
т; яєць - 405 тис.шт та інших товарів.
Загалом
на осінніх сільгоспогосподарських ярмарках
реалізовано населенню продовольчих товарів на суму 19 млн.
грн.
За період проведення осінніх сільськогосподарських ярмарків
було залучено 1094 одиниці автотранспорту.
Найактивніше приймали участь суб’єкти господарювання з
Вінницького,
Тиврівського,
Літинського,
Немирівського,
Липовецького районів та м.Вінниці.
Дані ярмарки відвідали близько 40 тис. мешканців обласного
центру. Також за вересень 2017 року в інших населених пунктах
області проведено 361 ярмарку, на яких реалізовано товарів за
цінами виробників на суму понад 32,5 млн. гривень.
3 початку поточного року в області проведено 3244 ярмарків,
на яких реалізовано товарів за цінами виробників понад 206 млн.
гривень.
Департаментом
міжнародного
співробітництва
та
регіонального
розвитку облдержадміністрації спільно з
громадською організацією «Вінницький бізнес клуб», на
виконання заходів Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької області на 2017 рік, затвердженої рішенням
(

8

діяльності підприємств в
ринкових умовах»

щодо бізнес-планування в
ринкових відносин

діяльності підприємств в
ринкових умовах»

Семінар «Розвиток
фірмової торгівлі в
умовах конкуренції»

Підвищення рівня
обізнаності суб’єктів
господарювання та осіб, які
планують займатися
господарською діяльністю
щодо шляхів підвищення
конкурентоспроможності
власної продукції в
сучасних умовах ринкових
відносин

Семінар «Розвиток
фірмової торгівлі в умовах
конкуренції»

(

13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року №220 (зі
змінами), 27 листопада 2017 року в приміщенні Вінницького
національного технічного університету проведено семінар на
тему: «Бізнес - планування як складова успішної діяльності
підприємств в ринкових умовах».
В семінарі взяли участь: Вєга Кулявець - заступник директора
Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку облдержадміністрації, Василь Головченко - заступник
начальника управління торгівлі, послуг та розвитку споживчих
ринків - начальник відділу цінової політики та розвитку
споживчих ринків Департаменту міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку облдержадміністрації, Тетяна
Ламакіна - начальник відділу регуляторної політики та
адміністративних
послуг
Департаменту
міжнародного
співробітництва
та
регіонального
розвитку
облдержадміністрації, Артем Калініченко - виконавчий директор
ГО «Вінницький Бізнес Клуб», Дмитро Арцибашев - перший
заступник генерального директора групи компаній «Альта
Профіль Україна», Вікторія Турчак - заступник голови ГО
«Освітній простір 2.0», представники органів державної влади,
бізнесу, громадськості та студенти вищих навчальних закладів.
В ході зустрічі експерти ознайомили присутніх 3
особливостями бізнес -планування по стандартам ІЛМЮО,
актуальними проблемними питаннями при розробці бізнеспланів, креативними бізнес-моделями та зарубіжним досвідом.
По закінченню доповідей, відбулося обговорення проблемних
питань.
26 грудня в приміщенні обласної державної адміністрації
відбувся семінар «Розвиток фірмової торгівлі в умовах
конкуренції», організований Департаментом міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
спільно з ГО «Вінницький бізнес клуб». Захід відбувся в рамках
виконання заходів Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької області на 2017 рік, затвердженої рішенням
13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року №220 (зі
змінами). В семінарі взяли участь представники органів
державної влади, бізнесу, виробники сільськогосподарської
продукції та представники підприємств харчової та переробної

(

промисловості області. Учасники підвищили рівень обізнаності
щодо шляхів
підвищення конкурентоспроможності власної
продукції в сучасних умовах ринкових відносин.
Підвищення рівня
обізнаності підприємців
щодо вимог вітчизняного
та міжнародного
законодавства при
здійсненні
зовнішньоекономічної
діяльності з країнами ЄС та
Азії, підвищення
експортного потенціалу
області
Підвищення рівня
обізнаності суб’єктів
господарювання та осіб, які
планують займатися
господарською діяльністю
щодо вимог податкового
законодавства

9

Семінар «Вихід на
європейський ринок та
відкриття ринків
азійського континенту.
Проблеми та
перспективи для бізнесу
регіону»

10

Навчальний семінар
«Бізнес в умовах змін
податкового
законодавства»

11

Виставка-презентація
Вінницької області в м.
Києві

Представлення
економічного потенціалу
області, налагодження
партнерських відносин між
представниками бізнесу

12

Міжнародна виставка
«Агрофорум/Фермер
України»

Представлення
агропромислового
потенціалу області,
налагодження
партнерських відносин між
представниками бізнесу

(

2. Аналіз виконання показників та пояснення щ одо їх виконання:

№
з/п

1

Показник

2
1.Показники продукту
1.1. Кількість заходів щодо
інвестиційної привабливості
підприємств області та залучення
іноземних інвестицій
1.2. Кількість послуг наданих щодо
підтримки та поновлення
інвестиційного сайту
2.Показники ефективності
Проведено V Міжнародний
інвестиційний форум

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
програмою (%)

3

4

5

6

7

Од.

Розпорядження
голови
облдержадм ін істрації
від 13.07.2017 №478
Договір про надання
послуг, акти
виконаних робіт

1

1

100,0

1

1

100,0

Од.

тис. гри.

Кошторис

320,5

320,5

100,0

середня вартість однієї послуги щодо
підтримки та поновлення
інвестиційного сайту

тис. грн.

Кошторис

40,0

40,0

100,0

темп зростання кількості заходів щодо
ін вес ти ці й ної п р и вабл и вості
підприємств області та залучення
іноземних інвестицій

%

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 13.07.2017 №478

100

100

темп зростання кількості послуг щодо
підтримки та поновлення
інвестиційного сайту

%

Договір про надання
послуг, акти
виконаних робіт

100

100

Виставково-ярмаркові заходи
1. Проказники продукту

(

(

І

1.1. Кількість виставково-ярмаркових
заходів

од.

План заходів на 2017
рік

12

8

66,7

Акти виконаних
робіт та наданих
послуг

45,7

27,4

60,0

2. Показники ефективності
2.1.
Середній
обсяг
виконання одного заходу

витрат

на

тис. грн.

3. Показники якості
3.1. Темп зростання кількості виставкоярмаркових-заходів до минулого року
Пояснення
виконаними
затверджені
показнику)

щодо
розбіжностей
між
показниками і тими, що
програмою
(по
кожному

%

140
200
X
Акти виконаних
робіт та наданих
послуг
У зв’язку із відсутністю претендентів на отримання фінансової підтримки використано 71%)
коштів обласного бюджету від запланованих.

3. Аналітичний описовий звіт щодо:
За результатами 2017 року:
- виробництво промислової продукції збільшилось на 8,1% проти відповідного періоду 2016 року; за індексом промислового виробництва серед регіонів
України Вінницька область знаходиться на 6 місці (по Україні індекс промислового виробництва становить 99,9%);
- започаткували діяльність 12094 новостворених суб’єктів господарювання, що на 45,6% більше порівняно з 2016 роком, із яких 1309 - юридичних осіб
(на 7,2% менше) та 10785 - фізичних осіб-підприємців (в 1,6 рази більше);
- обсяги експорту товарів становили 1217,8 млн. дол. СІЛА, а порівняно із 2016р. експорт збільшився на 23,9%;
- баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 810,8 млн. дол.;
- зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області вперше здійснювали з партнерами із 142 країн світу;
- обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) внесених в економіку області з початку інвестування на 1 жовтня 2017р. становив 195,7
млн. дол. США;
- у січні-вересні 2017р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 4,2 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), інвестиції
надійшли з 49 країн світу.
У 2017 році в промисловому секторі економіки реалізовано 26 інвестиційних проектів загальною вартістю понад 2,29 млрд. грн. та створено 1215 нових
робочих місць.
З них по галузях:
харчова та переробна - 15 проектів на суму 540 млн. грн., 275 робочих місць;
альтернативна енергетика - 5 проектів на суму 1,57 млн. грн., 20 робочих місць;
машинобудування - 2 проекти, на суму 150 млн. грн., 770 робочих місць;
•
добувна галузь - 1 проект на суму 2 млн. грн., 100 робочих місць;
інші - 3 проекти на суму 30 млн. грн., 50 робочих місць;

(

(

Співпрацю бізнесу і влади наглядно демонструють результати національного опитування МСП, яке другий рік поспіль проводиться Програмою ІІ8АЮ
«Лідерство в економічному врядуванні» - «Щорічна оцінка ділового клімату» (АВСА 2016), де Вінницька область посіла 1 місце серед регіонів України в
Рейтингу регіонального індексу ділового клімату.

Виставково-ярмаркові заходи
Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2017 рік (далі - Програма) на реалізацію виставково-ярмаркових
заходів в 2017 році з обласного бюджету виділено кошти в сумі 219,6 тис грн., з яких використано 219,588 тис. грн. (99,9%).
В рамках «Виставково-ярмаркових заходів» прийнято участь у XXIX Міжнародній виставці «Агро-2017», на якій презентовано експортно-орієнтовану
та інвестиційно-привабливу продукцію провідних підприємств харчової та переробної промисловості області. У формуванні регіональної композиції
прийняли участь наступні підприємства харчової і переробної промисловості: ПАТ «Вінницький ОЖК», ТОВ «Літинський м’ясокомбінат», ТОВ
«Тульчинм’ясо», ПрАТ «Літинський молокозавод», ТОВ «Гайсинський молокозавод» ТОВ «Подільський край» (макаронні вироби), ТОВ «Маквел»
(Гайсинська макаронна фабрика), ТОВ «Тредіс» (рибна продукція), Корпорація «Садвінпром», ФГ «Обрій», ТОВ «Технопромпродукт», ТОВ «їжа
богатирів», ТОВ «Люстдорф», ПрАТ «ПК «Поділля», ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика». Широкий вибір техніки був представлений
машинобудівниками Вінниччини, серед яких: ТзДВ «БРАЦЛАВ»; ПАТ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»; Краснянське СП
«АГРОМАІІІ»; ПАТ КАЛИНІВСБКЕ РП «АГРОМАШ»; ВАТ «ХМІЛЬНИКСІЛЬМАШ» та багато інших.
Також, проведено заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств регіону:
круглий стіл «Спрощення процедур торгівлі в умовах входження в ЄС: можливості для бізнесу»;
семінар «Зовнішня та внутрішня торгівля в умовах ринкових відносин»;
начальний семінар «Підвищення конкурентоспроможності підприємств регіону на внутрішньому та зовнішньому ринках»;
навчальний семінар «Бізнес-планування як складова успішної діяльності підприємств в ринкових умовах»;
семінар «Розвиток фірмової торг івлі в умовах конкуренції».
За результатами виконання заходів більше 250 суб’єктів господарювання та зацікавлених осіб підвищили рівень обізнаності щодо вимог вітчизняного
і міжнародного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності з країнами ЄС, що в свою чергу забезпечить підвищення експортного
потенціалу області та створить нові робочі місця.
Крім того, підприємці та зацікавлені особи пройшли навчання щодо бізнес-планування та розвитку фірмової торгівлі, що дало змогу підвищити власний
фаховий рівень щодо сучасних методів ведення бізнесу.
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот роздрібної торгівлі області за січень - грудень 2017 року склав - 21,1 млрд.
грн., що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 11,0% (по Україні збільшився на 8,8%).

За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-грудень поточного року область займає 6 місце серед регіонів України.
Обсяг експорту товарів у січні-листопаді 2017р. становив 1114,5 млн.дол. США і в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на
З 1,5% (на 266,6 млн.дол.).

Уповноважена особа головного
розпорядника бюджетних коштів

___МЕРЕЖКО В.М.
(Прізвище та ініціали)

___ПОРХУН А.М.___

Керівник фінансової служби

(Прізвище та ініціали)

(

(
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