Проект вноситься головою
Новомиргородської районної
державної адміністрації

РІШЕННЯ
Від2017 року

№
м.Новомиргород

Про районну комплексну програму
формування позитивного міжнародного
та інвестиційногоіміджу
Новомиргородського району
на 2017-2020 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність» та розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 24 жовтня 2016 року № 447-р «Про
розробку
проектуПрограми
формування
позитивного
міжнародного
інвестиційного іміджу Кіровоградської області на 2017-2019 роки» та з метою
виконання завдань і заходів щодо впровадження державної політики у сфері
інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності в районі:
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Затвердити районну комплексну програму формування позитивного
міжнародного та інвестиційного іміджу Новомиргородського районуна 2017 2020 роки (далі - Програма) (додається).
2.Рекомендуватирайоннійдержавнійадміністрації:
Забезпечитивиконаннязавдань і заходівПрограми;
передбачити кошти для реалізаціїзавдань і заходівПрограми.
3.Рекомендувати органам місцевого самоврядування району розробити та
затвердити відповідні програми.
4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійні комісії
районної ради.

Голова районної ради

С. СОВЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Новомиргородської
районної ради
_____________ 2017 №______

Районна комплексна
програма формування позитивного
міжнародного та інвестиційного іміджу
Новомиргородського району
на 2017 – 2020 роки

Загальні положення
Районна комплексна програма формування позитивного міжнародного
та інвестиційного іміджу Новомиргородського району на 2017 – 2020роки
(далі – Програма) розроблена відповідно до:
а) законів України:
«Про місцеві державні адміністрації»;
«Про місцеве самоврядування в Україні»;
«Про зовнішньоекономічну діяльність»;
«Про інвестиційну діяльність»;
б) Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1065;
в) розпорядження
голови
Кіровоградської
обласної
державної
адміністрації від 24 жовтня 2016 року № 447-р «Про розробку проекту
Програми формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу
Кіровоградської області на 2017-2020 роки»;
г) порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної
технічної допомоги, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 року № 153;
д) стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року,
затвердженої рішенням обласної ради від 27 березня 2015 року № 716;
е) плану заходів із реалізації Стратегії-2020, затвердженого рішенням
обласної ради від 29 вересня 2015 року № 787;
є) інших нормативно-правових актів з питань інвестиційної,
зовнішньоекономічної та виставкової діяльності в Україні, залучення
додаткових фінансових ресурсів.
Реалізація Програми спрямована на забезпечення сприятливих умов для
розвитку міжнародної діяльності та збільшення надходжень інвестицій в
економіку і соціальну сферу району, розвитку взаємовигідного співробітництва
між суб’єктами господарювання, виходу на нові і зовнішні ринки, підтримку
місцевого товаровиробника, активізацію виставкової діяльності.
І. Стан формування позитивного
міжнародного та інвестиційного іміджу району
Забезпечення позитивного міжнародного, інвестиційного іміджу
Новомиргородського району є важливим засобом підвищення успішності в
конкурентній боротьбі на міжнародних ринках збуту та інвестицій.
У 2015-2016 роках впроваджувались заходи щодо популяризації
економічного, культурного, інвестиційного, зовнішньоекономічного потенціалу
району, а саме:
презентація Новомиргородщини в заходах (виставках, ярмарках, тощо);
розповсюдження інформації про Новомиргородщину через органи
виконавчої влади, постійно діючий веб-сайт райдержадміністрації, виконкоми
місцевих рад.
Одним із важливих напрямків іміджевої політики райдержадміністрації є
участь підприємств у виставкових заходах, як складова роботи з підвищення

ефективності економіки району, що спрямована на створення сприятливих умов
для збільшення обсягів експорту конкурентоспроможної продукції, залучення
інвестицій, зміцнення міжнародних зв’язків.
Продовжують
здійснюватись заходи щодо впровадження Проекту
«Купуй Кіровоградське».
Також проводиться представлення Новомиргородського району на
Міжнародній агропромисловій виставці «АГРОЕКСПО».
Розгортається
співпраця
з
міжнародними
організаціями.
Новомиргородський район приймав участь у реалізації проектів ФРН
(реалізовано 5 проектів вартістю 640,5 тис. грн.) та проектів людської безпеки
«Кусаноне» посольства Японії (реалізовано 3 проекти вартістю 2080,82 тис.
грн.)
Проекти ЄС/ПРООН «Місцевийрозвиток, орієнтований на громаду»
також успішнореалізується на території Новомиргородського району
починаючи з 2008 року. Наш район став активним учасником І, ІІ та ІІІ фази
реалізації Проектів ЄС/ПРООН.
З 2008 по 2016 роки в районі впроваджено 19 проектів, переважно які
були направлені на енергозбереження та енергоефективність, також громади
працювали в напрямку реконструкції вуличного освітлення та покращення
водопостачання. За відповідний період освоєно4,1млн.грн., з яких2,2млн.грн. –
кошти ЄС/ПРООН.
У межах програми ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громадуІІІ» (економічний компонент) для придбання сільськогосподарської
обслуговуючої техніки у 2015 році створено два сільськогосподарських
кооперативів «Прометей Канежа» у с.Каніж ( вартість- 696,0 тис.грн., ПРООН530,0 тис.грн.) та «Аквадрім» у с.Турія ( вартість- 1298,7 тис.грн., ПРООН936,2 тис.грн.). Загальна вартість проектів становить 2,0 млн.грн., з них кошти
ПРООН- 1,5 млн.грн.
Для продовження реалізації проекту по створенню СОК «Аквадрім» у 2017 році
очікується отримання ІІІ траншу коштів міжнародної технічної допомоги.
Новомиргородський район в плані ресурсно-сировинної бази досить
привабливий для інвесторів.
Надра району багаті корисними копалинами як загальнодержавного, так і
місцевого значення.
Найперспективнішими для видобутку є руди титану. Це Бирзулівські,
Лікарівські, Андріївські та Новомиргородські розсипи ільменітів.
Первинні та вторинні каоліни виявлено на всій території району, розвідку
проведено на Панчівському родовищі.
В районі наявні Лікарівське та Кам’янське родовища лабрадориту, що
придатні для видобутку лицювального каменю.
Для будівництва вугледобувних підприємств в районі наявні ділянки
родовищ для видобутку високоякісного бурого вугілля.
Родовища піску розташовані по всій території району. Детально розвідане
Новомиргородське родовище дрібнозернистого кварцового піску, придатного
для виробництва вапняково-піщаних та бетонних вапняково-піщаних блоків.
Цегельно-керамічна
сировина
представлена
Кам’янським
та
Новомиргородським родовищами суглинків. Новомиргородське родовище

детально розвідане, проведено лабораторні випробовування сировини, яка
виявилась придатною для виробництва лицювальної цегли та черепиці.
В районі існують інвестиційні пропозиції та вільні земельні ділянки, які
пропонуються
під реалізацію інвестиційних проектів згідно додатку 2
(додається).
Наявність кваліфікованої робочої сили, розвинутої транспортної та
енергетичної інфраструктури, вільних земельних ділянок, газифікації району,
достатніх водних ресурсів та сільськогосподарських угідь, корисних копалин
створює сприятливі умови для реалізації інвестиційних проектів у галузях
сільського господарства, переробки сільськогосподарської продукції,
виробництва будівельних матеріалів, легкої та видобувної промисловості.
ІI. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
На розвиток Новомиргородського району мають негативний вплив такі
проблеми:
відсутність інформаційного представлення району на міжнародному
рівні;
необізнаність потенційних торгово-економічних та інвестиційних
партнерів з наявними можливостями району;
недостатність ресурсів для здійснення заходів, спрямованих на
відновлення та сталий розвиток територій.
ІІІ. Мета Програми:
Метою Програми є:
сприяння формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного
іміджу , підвищення інвестиційної привабливості Новомиргородського району;
активізація роботи із залучення прямих іноземних інвестицій та коштів
міжнародної технічної допомоги і міжнародних фінансових організацій в
економіку району;
підвищення рівня підготовки інвестиційних проектів відповідно до вимог
міжнародних інвестиційних фондів та компаній, інших інвесторів та організація
навчання фахівців у сфері залучення іноземних інвестицій;
просування продукції місцевих товаровиробників на внутрішні та
зовнішні ринки, у тому числі за рахунок подальшого розвитку виставкової
діяльності;
налагодження співробітництва іноземних інвесторів з місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
та джерела фінансування Програми
З метою поліпшення інвестиційного клімату району, а також для
виконання завдань Програми необхідно забезпечити реалізацію комплексу
заходів, спрямованих на:

популяризацію потенціалу району в області, Україні та інших країнах
світу через засоби масової інформації;
розповсюдження презентаційної продукції щодо економічного та
інвестиційного потенціалу району;
організацію презентаційно-виставкових заходів на обласному рівні та в
Україні;
підвищення кваліфікації фахівців, відповідальних за цю сферу діяльності,
тощо.
Розв'язати проблеми можна за рахунок забезпечення належного
виконання завдань та заходів, визначених Програмою.
Для реалізації основних завдань Програми необхідно залучення коштів
місцевих бюджетів, власних коштів учасників заходів, коштів міжнародної
технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій, інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
V.Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Програмою передбачається вирішення таких завдань:
активізація зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, установ і
організацій, розташованих на території району, та їх вихід на зовнішній ринок;
забезпечення організаційно-технічного сприяння підприємствами різних
форм власності у розширенні ринків збуту товарів і послуг, у тому числі
інформаційна підтримка суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності району;
створення належних умов для забезпечення сприятливого інвестиційного
клімату та нарощування інвестиційного потенціалу району;
залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій та донорів
міжнародної технічної допомоги для соціально-економічного розвитку району;
здійснення заходів промоційного характеру з метою популяризації і
формування стійкого позитивного іміджу Новомиргородського району;
підготовка та постійне оновлення інвестиційних пропозицій та
інвестиційних проектів району;
створення належних умов для участі підприємств району у виставковоярмарковій діяльності;
сприяння щодо організації та проведенню міжнародних бізнес-зустрічей
та форумів;
реалізація мікропроектів у рамках проекту «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду», співфінансування якого здійснюється Європейською
комісією та Програмою розвитку ООН в Україні;
налагодження співробітництва з міжнародними організаціями.
Виконання Програми дозволить отримати такі результати:
укласти нові міжнародні договори у галузях економіки, торгівлі, охорони
здоров'я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту та в інших
сферах суспільного життя;
збільшити кількість робочих місць;
збільшити обсяги надходжень іноземних інвестицій в економіку району;
збільшити обсяги експорту продукції товаровиробників району, зокрема
до країн ЄС;

забезпечити залучення коштів міжнародної технічної допомоги та
фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, що дасть змогу
зменшити навантаження на місцевий бюджет;
розширити представлення району в інформаційному просторі шляхом
виготовлення і розповсюдження інформаційних та іміджевих матеріалів про
район (друкована продукція, фото і відео матеріали, інформаційні матеріали в
Інтернеті, тощо).
VІ. Напрями реалізації Програми
Реалізація завдань Програми буде здійснюватись за рахунок проведення
таких основних заходів:
виготовлення буклетів про
соціально-економічний потенціал,
інвестиційні пропозиції району;
забезпечення участі підприємств та організацій району у різних
виставково-ярмаркових заходах;
представлення потенціалу району у Національній агропромисловій
виставці «АГРОЕКСПО»;
сприяння інтеграції району у міжнародний економічний та культурний
простір;
участь району у міжнародних організаціях та євро регіональних
структурах, зокрема, активізація роботи щодо залучення міжнародної технічної
допомоги, реалізація мікропроектів у рамках проекту «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду», співфінансування якого здійснюється Європейською
комісією та Програмою розвитку ООН в Україні.
Інформаційна підтримка суб’єктів господарювання, установ та
організацій району шляхом:
запровадження широкого висвітлення інформації про заходи
міжнародного характеру , зокрема виставки, ярмарки, семінари, круглі столи,
конференції, що відбуваються в Україні та за кордоном в засобах масової
інформацій, на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації;
забезпечення інформування громадян району з питань євроінтеграції.
Пріоритетними напрямами інвестиційної діяльності на території району є
реалізація наступних інвестиційних проектів:
введення в дію зернозберігаючого підприємства потужністю
75,6 тис. тонн, створення 70 робочих місць у селищі міського типу Капітанівка
(ТОВ «КапітанівськеЗЗП»). Термін реалізації проекту 2014-2017 роки. Загальна
вартість проекту 152000 тис. грн.;
будівництво зернозберігаючого комплексу на базі СТОВ «Агролан»
потужністю 25 тонн на годину та створення 10 робочих місць. Термін
реалізації проекту 2015-2017 роки. Загальна вартість проекту 63000 тис. грн.;
будівництво заводу з виробництва біогазу з відходів виробництва ТОВ
«Новомиргородський цукор» та виробництва електроенергії, передбачається
створення 50 робочих місць. Термін реалізації проекту 2017-2018 роки.
Загальна вартість проекту 300000 тис. грн.

Напрями реалізації та заходи Програми, спрямовані на розв’язання
проблем і досягнення мети, обсяги їх фінансування визначені у Додатку 1 (додається).
VII. Організація та контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та
районною державною адміністрацією.
Основними формами контролю за
реалізацією заходів та
досягненням показників Програми будуть:
рішення районної ради про затвердження Програми;
висвітлення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації інформації про стан виконання основних завдань та
заходів Програми;
щоквартальна звітність структурних підрозділів райдержадміністрації,
про стан виконання відповідних заходів Програми;
проведення моніторингу і щоквартальне надання узагальненої інформації
про хід реалізації Програми Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Координацію діяльності щодо виконання заходів Програми здійснює
відділ економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та промисловості
райдержадміністрації.
___________________________

ПАСПОРТ
районної комплексної програми формування позитивного міжнародного та
інвестиційного іміджу Новомиргородського району
на 2017 – 2020 роки
1.
2.

Програма затверджена
рішенням ради
Ініціатор розроблення
програми

4.

Дата, номер і назва
розпорядження голови
райдержадміністрації про
розроблення програми
Розробник Програми

5.

Співрозробники Програми

6.

Відповідальний виконавець
програми

7.

Учасники програми

8.

Терміни реалізації програми

3.

Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні
програми (для комплексних
програм)
10. Загальний обсяг фінансових
ресурсів (тис.грн.), необхідних для реалізації програми,
усього, у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
кошти небюджетних джерел
11. Основні джерела
фінансування програми
9.

Від __________________ 2017 року№
Відділ
економічного
розвитку,
торгівлі,
інфраструктури
та
промисловості
Новомиргородської районної державної адміністрації
15 травня 2017 р. №134 -р «Про розробку проекту Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Новомиргородського району на 2017 – 2020 роки»
Відділ
економічного
розвитку,
торгівлі,
інфраструктури
та
промисловості
Новомиргородської
районної
державної
адміністрації
Структурні підрозділи райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування
Відділ
економічного
розвитку,
торгівлі,
інфраструктури
та
промисловості
Новомиргородської
районної
державної
адміністрації
Структурні підрозділи райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації району
2017-2020 роки
Районний, міський, селищний, сільські бюджети

87,0

87,0
Районний, міський, селищний, сільські бюджети

Начальник відділу економічного
розвитку, торгівлі, інфраструктури та
промисловості райдержадміністрації

О. НАЛИВАЙКО

Додаток 1
до районної комплексної програми
формування позитивногоміжнародного
та інвестиційного іміджу Новомиргородського району на 2017-2020 роки
затвердженої рішенням
Новомиргородської районної ради
___________ 2017 №______
Напрямки реалізації та заходи районної комплексної програми
формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Новомиргородського району
на 2017-2020 роки
№
з/п

Назва напрямку
реалізації
(пріоритетні
завдання)

1

2

1

Заходи програми

Термін
виконання
заходів

Відповідальні виконавці
заходів

Джерела
фінансування

Орієнтов
ні обсяги
фінансув
ання,
вартість,
(тис.
грн.)
7

3
4
5
6
I. Розвиток міжнародного та міжрегіонального співробітництва
Розвиток і
1) Забезпечити
2017-2020
Відділ економічного
Всі джерела не поглиблення
організацію візитів для
роки
розвитку, торгівлі
заборонені
зв’язків з
укладення нових
інфраструктури та
чиним
адміністративно- міжрегіональних угод,
промисловості
законодавством
територіальними виконання вже існуючих,
райдержадміністрації
одиницями
запозичення передового
іноземних
досвіду країн
держав,
європейського
розширення
співтовариства, участь у
формату
програмах та роботі
співпраці з
Асамблеї Європейських
регіонамиРегіонів: делегацій від
партнерами
області до регіонів

Очікуваний
результат

8
Популяризація
району у світі,
розгортання
міжрегіональних
зв’язків

іноземних країн, зокрема
країн ЄС; прийомів
делегацій з інших країн
світу, представників
дипломатичних
представництв іноземних
держав, акредитованих в
Україні тощо
2) Забезпечити укладення 2017-2020
нових угод про
роки
співпрацю та
кооперацію, розгортання
співпраці у рамках
укладених угод

2.

Підготовка та
підвищення
кваліфікації
фахівців з
європейської
інтеграції
відповідно до
стандартів ЄС

3.

Розширення
виставкової
діяльності

1) Забезпечити
організацію та
проходження
професійного навчання і
стажування спеціалістів
райдержадміністрації

2017-2020
роки

Відділ економічного
розвитку, торгівлі
інфраструктури та
промисловості
райдержадміністрації

Всі джерела не заборонені
чиним
законодавством

Відділ економічного
розвитку, торгівлі
інфраструктури та
промисловості
райдержадміністрації

Всіджерела не
заборонені
чинимзаконода
вством

-

ІІ. Розвиток виставкової та зовнішньоекономічної діяльності
1) Сприяти суб’єктам
2017-2020
Відділ економічного
Всі джерела не господарювання району в роки
розвитку, торгівлі
заборонені
участі у міжнародних та
інфраструктури та
чиним
міжрегіональних виставпромисловості
законодавством
ково-ярмаркових заходах
райдержадміністрації,від
для налагодження зовділ агропромислового
нішньоекономічних
розвитку
зв’язків із суб’єктами
райдержадміністрації
підприємницької
діяльності з інших
регіонів України та світу

Започаткування
нових та
поглиблення
існуючих зв’язків
Новомиргородського району з
регіонами країн
світу
Залучення досвіду
та кращих
міжнародних
практик
державного
управління у тому
числі з
країнЄвропи
Вихід на нові
ринки збуту
продукції

2) Забезпечити
представлення
потенціалу району у
Міжнародній
агропромисловій
виставці «АГРОЕКСПО»

2017-2020
роки

3) Здійснити
організаційні заходи
щодо участі підприємств
та організацій району в
обласних виставкахярмарках

2017-2020
роки

4)Забезпечити
2017-2020
виготовлення
роки
презентаційного
матеріалу
Новомиргородського
району для проведення в
міжнародних,обласних та
районних виставкахярмарках

4.

Популяризація
району на
міжнародному
рівні

1) Забезпечити висвітлення та інформаційний
супровід заходів (круглі
столи, семінари, конференції, візити іноземних
делегацій та інше), що
проводитимуться в

2017-2020
роки

Відділ економічного
розвитку, торгівлі
інфраструктури та
промисловості
райдержадміністрації,відділ агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Відділ економічного
розвитку, торгівлі
інфраструктури та
промисловості
райдержадміністрації,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
відділ агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Відділ економічного
розвитку, торгівлі
інфраструктури та
промисловості
райдержадміністрації,відділ агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
відділ культури, туризму
та культурної спадщини
райдержадміністрації
Відділ економічного
розвитку, торгівлі
інфраструктури та
промисловості
райдержадміністрації,
районна газета
«Новомиргородщина»

Всі джерела не заборонені
чиним
законодавством

Представлення
потенціалу
району,
збільшення
обсягів зовнішньої
торгівлі, укладення нових угод

Власні кошти
учасників

-

Взаємовигідна
співпраця з
товаровиробниками інших регіонів,
насичення ринку
товарами від
місцевого
товаровиробника

Кошти
районного
бюджету

2017-3,0
2018-3,0
2019-3,0
2020-3,0

Представлення
потенціалу
району

У межах
кошторису
установи

-

Формування
сприятливого
інформаційного
середовища для
сприйняття
району світовим
співтовариством

районі в засобах масової
інформації
2) Забезпечити
презентацію соціальноекономічного та
інвестиційного
потенціалу району через
засоби масової
інформації

5.

Популяризаціяін
вестиційногопот
енціалу району

Забезпечити оновлення
інвестиційного паспорту
району і розміщення на
офіційному сайті
райдержадміністрації,
подання паспорту
облдержадміністрації
Забезпечити реалізацію
проекту «Місцевий
розвиток, орієнтований
на громаду»у рамках
Програми розвитку ООН
в Україні, що
фінансується
Європейською Комісією
Розробка містобудівної
документації(генеральних планів, детальних
планів територій, планів
зонування) населених
пунктів району

Відділ економічного
розвитку, торгівлі
інфраструктури та
промисловості
райдержадміністрації,
відділ у Новомиргородському районі головного
управління Держгеокадастру у Кіровоградській
області
ІІІ. Інвестиційна діяльність
2017-2020
Відділ економічного розроки
витку, торгівлі інфраструктури та промисловості
райдержадміністрації,
відділ у Новомиргородському районі головного
управління Держгеокадастру у Кіровоградській
області
2017-2020
Відділ економічного
роки
розвитку, торгівлі
інфраструктури та
промисловості
райдержадміністрації
2017-2020
роки

2017-2020
роки

У межах
кошторису
установи

-

Підвищення рівня
інформованості
потенційних
інвесторів, розгортання зовнішньоекономічної
та
інвестиційної
діяльності

Не потребує
фінансування

-

Підвищення рівня
інформованості
потенційних
інвесторів,
сприяння
активізації
інвестиційних
процесів в районі

Кошти
міжнародних
організацій,
організацій
громад та
бюджетів всіх
рівнів

-

Відділ
регіонального Кошти органів
розвитку містобудування, місцевого саархітектури та житлово- моврядування
комунальногогосподарства

-

Підтримка
сільських громад
шляхом соціальної
мобілізації та
впровадження
громадських
ініціатив (міні
проектів)
Створення
сприятливих умов
для інвесторів

6.

Розгортання
співпраці з
міжнародними
фінансовими
організаціями та
донорами
міжнародної
технічної
допомоги

7.

Участь району у
проектах
міжнародної
технічної
допомоги та
програмах
міжнародних
фінансових
організацій

8.

Розширення
інформованості
зарубіжної
спільноти про
економічний та
інвестиційний
потенціал
району

ІV. Залучення міжнародної технічної допомоги
1) Сприяти участі
2017-2020
Відділ економічного
Кошти
установ та організацій
роки
розвитку, торгівлі
виконавців
району в реалізації
інфраструктури та
пріоритетних
промисловості
міжнародних програм
райдержадміністрації,
відділ агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
1) Сприяти реалізації в
районі проектів
міжнародної технічної
допомоги та
міжнародних фінансових
організацій, здійснювати
координацію та моніторинг їх впровадження

Кошти донорів
міжнародної
технічної
допомоги та
міжнародних
фінансових
організацій,
кошти місцевих бюджетів
V. Інформаційно - презентаційна та рекламно-іміджева діяльність
1). Забезпечити
2017-2020
Відділ економічного
У межах
висвітлення інформації
роки
розвитку, торгівлі
кошторису
про Новомиргородський
інфраструктури та
установи
район, інвестиційні та
промисловості
комерційні пропозиції,
райдержадміністрації,
земельні ділянки, що
відділ у Новомиргородпропонуються під
ському районі головного
реалізацію інвестиційних
управління Держгеокапроектів, міжнародне
дастру у Кіровоградській
співробітництво в
області
засобах масової
інформації, на
офіційному веб-сайті
райдержадміністрації, її
постійне оновлення
2017-2020
роки

Відділ економічного
розвитку, торгівлі
інфраструктури та
промисловості
райдержадміністрації,від
діл агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

-

-

-

Використання
можливостей
залучення фінансової допомоги
донорів міжнародної технічної
допомоги та
міжнародних
фінансових
організацій
Залучення
додаткових
фінансових
ресурсів у
соціальноекономічний
розвиток району

Поширення
інформації про
район та його
потенційні
можливості

9.

Інформаційна
підтримка
суб'єктів
господарювання,
установ та
організацій
району

10.

Видавництво
книги « Новомиргородщина
біографія краю»

1) Запровадити широке
2017-2020
висвітлення інформації
роки
про заходи міжнародного
характеру, зокрема
виставки, ярмарки,
семінари, форуми,
круглістоли, конференції,
що відбуваються в
Україні в засобах масової
інформації, на
офіційному веб-сайті
райдержадміністрації
Видавництво книги
2017 рік
«Новомиргородщина
біографія краю»

Відділ економічного
розвитку, торгівлі
інфраструктури та
промисловості
райдержадміністрації,від
діл агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
відділ культури, туризму
та культурної спадщини
райдержадміністрації

У межах
кошторису
установи

-

Залучення більш
широко кола
підприємств до
участі у заходах
міжнародного
характеру

Відділ культури,туризму
та культурної спадщини
райдержадміністрації

Кошти
районного
бюджету

75,0

Поширення
інформації про
історію, розвиток
та сучасний стан
Новомиргородського району серед
широких мас
населення та
виховання у
підростаючого
покоління любові
до рідного краю

___________________

Додаток 2
до районної комплексної програми
формування позитивного міжнародного
та інвестиційного іміджу Новомиргородського району на 2017-2020 роки
затвердженої рішенням
Новомиргородської районної ради
___________ 2017 №______
ПЕРЕЛІК
інвестиційних пропозицій Новомиргородського району
№
з/п

Найменування
об’єкту

Місцезнаходження

Наявність інфраструктури

Пропозиції щодо цільового
використання

1.

Промисловий
майданчик
закритої
шахти«Новомир
городська»

м. Новомиргород
Кіровоградська
область, 26000

Ділянка прилягає до міського водогону потужністю
2000 м3 /добу, поряд знаходяться міські очисні
споруди. Відстань до газопроводу високого тиску 6,0 км. На територію заведена ЛЕП 154 кВ та ЛЕП
35 кВ. Відстань до Кіровограда- 65 км. Ділянка
прилягає до автомобільної дороги ГородищеУстинівка

Видобуток та переробка бурого
вугілля та гірського воску

2.

ТОВ
«Петроострів
Граніт-Інвест»

вул.
Соборності,
93/2м.Новомиргород
Кіровоградська
область,Україна,
26000

Новомиргородський район село Петроострів.
Петроострівська ділянка граніту розташована в
Новомиргородському районі на відстані 2, 5 км на
південний схід від села Петроострова та 30 км від
міста Новомиргорода.
Відстань до залізничної колії станції
«Новомиргород» виробничого підрозділу
«Шевченківська дирекція залізничних перевезень»
регіональної філії «Одеська залізниця» становить 30
км, до автомагістралі М-12 «УманьКропивницький» - 20 км., до аеропорту у м.
Кропивницький -100 км., відстань до безіменного
ручія, який впадає в річку Велика Вись – 150м.

Видобуток граніту та переробка
його на щебінь із застосуванням
сучасних способів видобутку
корисних копалин

3.

Лікарівське
родовище
лабрадоритів

вул. Соборності, 93/2
м.Новомиргород
Кіровоградська
область,Україна,
26000

Лікарівське родовище розташоване в 0,8 км на
південний захід від села Лікарево, в 10 км на
південний захід від районного центру
Новомиргорода і в 86 км. на південний захід від
обласного центру міста Кропивницького. Відстань
від автомобільної дороги «Новомиргород –
Новоархангельск» - 10 км, до залізничної колії
станції «Новомиргород» виробничого підрозділу
«Шевченківська дирекція залізничних перевезень»
регіональної філії «Одеська залізниця» становить 15
км.

Видобуток лабрадориту для
виробництва блоків та облицювальних виробів

ПЕРЕЛІК
вільних земельних ділянок Новомиргородського району

№
з/п

1.

2.

3.

Найменування
об’єкту

Місцезнаходження

Територія

Оціночна
Площ вартість,
а га
кадастровий
номер
9
Згідно з
грошовою
оцінкою

Наявність
інфраструктури

Пропозиції щодо
цільового
використання

Відстань до
водопостачання
2км, відстань до
газопостачання 7
км

Реалізація
інвестиційного
проекту з
виробництва
лицювальної цегли

48º
46'27.56"
Пн
31º38'40.72
"
Сх

Реалізація проекту
з видобутку
лицювального
каменю, потребує
додаткової
геологорозвідки
Організація
видобувного
підприємства

48°47'40.24
"
Пн
31°42'22.26
"
Сх
48°42'17.66
"
Пн
31°53'17.47
"
Сх

Земельна ділянка
недіючого
цегельного заводу.
Новомиргородське
родовище
суглинків має
запаси за
категоріями
А+В+С, 6,7 млн.м³
Земельна ділянка,
що включає
розвідане родовище
лабрадориту

Розташована на
південній околиці
м.Новомиргорода

Новомиргородська
міська рада

На захід від
с.Кам’янка

Кам’янська
сільська
рада

8

Згідно з
грошовою
оцінкою

Відстань до
залізничної станції
Новомиргород –
5км.

Земельна ділянка
Панчівського
родовища
первинного
каоліну. За
попередньою
розвідкою, запаси
становлять
3 млн.м³.
Потужність
продуктивного
шару-близько 10 м,
середня глибина
залягання - 20м

Північна околиця
с.Веселівка

Веселівська
сільська
рада

8

Згідно з
грошовою
оцінкою

Відстань до
електропостачання
6 км

Координати

4.

Земельна ділянка
(господарський
двір)

Південна околиця
с.Василівка

Дібрівська
сільська
рада

20

Згідно з
грошовою
оцінкою

Підведена дорога з
твердим
покриттям, ЛЕП-10
кВ, водогін.
Відстань до
залізничної станції
Новомиргород –
22км

5.

Земельна ділянка
(господарський
двір)

Східна околиця
с.Миролюбівка

Миролюбівська
сільська
рада

20

Згідно з
грошовою
оцінкою

6.

Земельна ділянка

с.Пурпурівка, за
межами населеного
пункту

Пурпурівсь
ка сільська
рада

16

7.

Земельна ділянка

Новомиргородська
міська рада (за
межами населеного
пункту)

Новомирго
родська
міська рада

15

Згідно з
грошовою
оцінкою,
35238865
00:02:
000:9014
Згідно з
грошовою
оцінкою

Підведена дорога з
твердим
покриттям, ЛЕП-10
кВ, водогін.
Відстань до
залізничної станції
Новомиргород 30км
Прилягає до
автомобільної
дороги
НовомиргородКіровоград. За 3 км
до ЛЕП154кВ.
Прилягає до
автомобільної
дороги
НовомиргородКіровоград,
міського водогону,
газопроводу
високого тиску
(1,5км) та очисних
споруд. До
залізничної станції
Новомиргород 5,5км.

Розміщення
підприємства з
вирощування
великої рогатої
худоби (в селі
понад 100 га
природних
пасовищ, що не
використовуються)
Розміщення
підприємства з
вирощування
свиней

48°50'31.27
"
Пн
31°53'33.48
"
Сх

Вирощування,
переробка
тваринницької
сільгосппродукції

48º43'05.17
"
Пн.
31º40'45.76
"
Сх

Вирощування,
переробка
тваринницької
сільгосппродук-ції

48º43'05.17
"
Пн
31º37’40.02
"
Сх

48°43'16.61
"
Пн
31°21'12.35
"
Сх

8.

Земельна ділянка

Новомиргород (за
межами населеного
пункту)

Новомирго
родська
міська рада

25

Згідно з
грошовою
оцінкою

9.

Земельна ділянка

Йосипівська сільська Йосипівсьрада (за межами
ка сільська
населеного пункту,
рада
східна околиця
с. Йосипівка)

10

Згідно з
грошовою
оцінкою

10.

Земельна ділянка

Тишківська сільська
рада (за межами
населеного пункту,
східна околиця с.
Тиш-ківка)

Тишківська
сільська
рада

10

Згідно з
грошовою
оцінкою

11.

Земельна ділянка

с.Костянтинівка

Костянтиннівськасіль
ська рада,

1,5

345828
грн.

Прилягає до
автомобільної
дороги
НовомиргородКіровоград,
міського
водогону(1,5 км),
газопроводу
високого тиску
(2,5км) та очисних
споруд, ЛЕП 154Кв
та ЛЕП 35 Кв.
До ділянки
підведена дорога з
твердим
покриттям, ЛЕП
10кВ та водогін. До
газорозподільчої
станції 1 км.
До ділянки
підведена дорога з
твердим
покриттям, ЛЕП
10кВ та водогін. До
газорозподільчої
станції 0,5 км.
Ділянка прилягає
до автомобільної
дороги
НовомиргородКаніж-Кіровоград,
та залізничної
станції
«Новомиргород»

__________________________________

Переробка
сільськогосподарської продукції

48º047'49.1
1"Пн
31º40'28.31
"
Сх

Підприємство по
виробництву
продукції
тваринництва

48°50'47.35
"
Пн
31°42'47.76
"
Сх

Розміщення
підприємства з
виробництва чи
переробки
продукції
тваринництва

48°53'2.92"
Пн
31°44'8.45"
Сх

Розміщення малого
підприємства ,що
не потребує
очисних споруд

48°48'11.01
"
Пн
31°40'57.84
"
Сх

Додаток 3
до районної комплексної програми
формування позитивного міжнародного
та інвестиційного іміджу Новомиргородського району на 2017-2020 роки
затвердженої рішенням
Новомиргородської районної ради
___________ 2017 №______

Ресурсне забезпечення районної комплексної програми
формування позитивного міжнародного таінвестиційного іміджу
Новомиргородського району
на 2017-2020 роки
Етапи виконання Програми
Усього витрат
Обсяги коштів, які плануються
на виконання
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
залучити на виконання Програми
Програми
Обсяг ресурсів – усього, тис. грн.
78,0
3,0
3,0
3,0
87,0
у тому числі
державний бюджет
обласний бюджет
районний бюджет
78,0
3,0
3,0
3,0
87,0
кошти не бюджетних джерел
-

Додаток 4
до районної комплексної програми
формування позитивного міжнародного
та інвестиційного іміджу Новомиргородського району на 2017-2020 роки
затвердженої рішенням
Новомиргородської районної ради
___________ 2017 №______
Показники продуктурайонної комплексної програмиформування
позитивногоміжнародноготаінвестиційногоіміджу
Новомиргородського району на 2017 - 2020 роки
№

Назва показника

з/п

1

2

1.

Збільшення кількості міжрегіональних
угод

1.
2.

Обсяг експорту товарів
Темп приросту (зменшення) обсягу
експорту товарів

3.

Обсяг прямих іноземних інвестицій

4.

Темп приросту прямих іноземних
інвестицій

*- 2016 рік
**- січень-вересень 2016 року

Од.
виміру

Вихідні дані
на початок
дії програми

3

4

І етап виконання програми:
2017 рік
2018 рік
2019 рік 2020 рік

5

І.Показники продукту програми
ІІ.Показники ефективності програми
од.
4*
1
ІІІ. Показники якості програми
млн. дол. США
10,8**
11,0
% до
118,4**
101,8
попереднього
року
млн. дол. США
3,5**
4,5
(з початку
інвестування)
% до початку
92,6**
128,6
року

Усього за
період
дії програми
(або до кінця
дії програми)

6

7

8

9

1

2

2

6

11,1
100,9

11,3
101,8

11,6
102,6

45,0
-

4,6

4,8

5,1

19,0

102,2

104,3

106,3

-

