
 

Додаток 

до рішення 12 сесії Коростенської міської ради 

VIIІ скликання від 23.12.21р.№_____ 

 

 

Програма по залученню інвестицій та поліпшенню інвестиційного клімату 

 Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки 

 

6. Ресурсне забезпечення Програми 
 Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми
1
  

Роки реалізації Програми Усього витрат на виконання 

програми  2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 

Обсяг ресурсів, усього, тис.грн. 

у тому числі: 
41,3 181,1 251,1 95,2 99,9 668,6 

державний бюджет - - - - - - 

міський бюджет 41,3 181,1 251,1 95,2 99,9 668,6 

інші джерела, не заборонені 

законодавством 
- - - - - 

- 

 

7. Напрями діяльності та заходи Програми 

№ 
Назва напряму 

діяльності 
Перелік заходів 

Строки 

виконан

ня  

Виконавці 

Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. 
Очікуваний 

результат
2
 

2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р.  

1. Формування 

та поновлення 

інформаційної 

бази про 

інвестиційний 

потенціал 

Коростенської 

міської 

територіальної 

1.1.Підготовка 

інформації про 

пріоритетні галузі 

(сектори) економіки з 

найкращим 

інвестиційним 

потенціалом 

(українська та 

англійська версії) 

2020 
Управління 

економіки 
- - - - - - 

Визначено 

пріоритетні 

галузі 

територіально

ї громади, 

інформацію 

розповсюдже

но серед 

інвесторів 

                                                 
1
 Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету переглядається і затверджується щорічно міською радою за пропозицією управління економіки 

2
 Кількісні, якісні та показники ефективності, яких можна досягти в ході виконання заходів Програми наведено в розділі 8 « Результативні показники Програми» 



громади   1.2. Формування та 

ведення бази 

інвестиційних 

пропозицій: земельних 

ділянок greenfield та 

brownfield, виробничих 

приміщень, проєктів 

тощо. Розміщення та 

ведення бази 

інвестиційних 

пропозицій на 

офіційній Інтернет-

сторінці  

2020-2024 
Управління 

економіки 
- - - - - - 

Наявна база 

інвестиційних 

пропозицій 

територіально

ї громади 

1.3. Актуалізація 

інвестиційного 

паспорту 

Коростенської міської 

територіальної громади 

2020-2024 
Управління 

економіки 
- - - - - - 

Наявність 

актуальної 

інформації 

для інвесторів 

про потенціал 

та 

перспективи 

інвестиційної 

діяльності в 

Коростенські

й міській 

територіальні

й громаді 

1.4. Розробка та 

виготовлення 

інформаційних 

матеріалів про 

інвестиційні проєкти та 

пропозиції 

територіальної громади 

2020-2024 
Управління 

економіки 

Бюджет 

громади 
1,0 3,2 - 3,8 4,0 

1.5. Придбання 

інформаційних 

довідників та іншої 

тематичної літератури 

2020-204 
Управління 

економіки 

Бюджет 

громади 
0,3 1 - 1 1 

1.6. Ведення 

тематичного розділу 

офіційного веб-сайту  

 

2020-2024 
Управління 

економіки 
- - - - - - 

2. Забезпечення 

маркетинговог

о просування 

Коростеньскої 

2.1. Організація та 

проведення презентацій 

та комунікаційних 

заходів (контакти з 

2020-2024 
Управління 

економіки 

Бюджет 

громади 
22,3 44,0 23,4 51,1 53,7 

Участь у 

комунікаційн

их заходах, 

налагоджено 



міської 

територіальної 

громади, 

формування її 

позитивного 

інвестиційного 

іміджу 

потенційними 

інвесторами): робочі 

зустрічі, конференції, 

круглі столи, ярмарки, 

форуми. Організація 

зустрічей підприємств з 

інвесторами 

зв’язки з 

потенційними 

інвесторами. 

Створено 

позитивний 

імідж громади 

2.2. Розробка та 

виготовлення 

презентаційних 

матеріалів про 

Коростеньску міську 

територіальну громаду 

та її інвестиційний 

потенціал 

(розповсюдження 

інвестиційного 

паспорту, зовнішня 

реклама, сувенірна 

продукція) 

2020-2024 
Управління 

економіки 

Бюджет 

громади 
6,6 9,5 - 10,3 10,8 

Наявність 

відповідних 

сучасних 

презентаційни

х матеріалів. 

Створено 

позитивний 

імідж громади 

2.3. Розробка та 

виготовлення промо-

ролика про 

Коростенську міську 

територіальну громаду 

2020 
Управління 

економіки 

Бюджет 

громади 
- 100,0 - - - 

2.4. Розробка бренду 

Коростенської міської 

територіальної громади 

та брендбуку 

2020 

Відділ 

інформаційно

-

консультатив

ного 

забезпечення, 

управління 

економіки 

Залучені 

кошти 
- - - - - 

Наявність 

бренду  

Коростенсько

ї міської 

територіально

ї громади та 

брендбуку. 

Створено 

позитивний 

імідж громади 

2.5. Висвітлення в 

засобах масової 
2020-2024 

Управління 

економіки 
- - - - - - 

Наявність 

системи 



інформації про 

інвестиційну діяльність 

в Коростенській міській 

територіальній громаді  

висвітлення 

інформації 

про 

інвестиційну 

привабливість 

та діяльність 

громади. 

Забезпечено 

прозорість 

діяльності 

влади 

3. Створення 

умов для 

залучення 

інвестицій та 

відкриття 

нових 

виробництв 

3.1. Організація 

семінарів, тренінгів, 

круглих столів з питань 

управління 

інвестиційними 

процесами із 

залученням 

консалтингових 

компаній та 

інвестиційних фондів. 

Підвищення 

професійного рівня 

службовців, які беруть 

участь в інвестиційних 

процесах 

2020-2024 

Управління 

економіки, 

управління та 

відділи 

міськвиконко

му, 

підприємства 

Бюджет 

громади 
- 7,1 10,0 10,5 11,0 

Підвищено 

професійний 

рівень 

службовців та 

запроваджено 

стандарти 

залучення та 

супроводу 

інвесторів  

3.2. Сприяння 

ресурсному 

забезпеченню суб’єктів 

інвестиційної 

діяльності, шляхом 

запровадження різних 

форм співфінансування 

інвестиційних проєктів 

на території 

Коростенської 

територіальної 

2020-2024 
Управління 

економіки 
- - - - - - 

Забезпечено 

стимулюванн

я 

інвестиційної 

діяльності 



громади, орієнтація 

місцевого бюджету на 

стимулювання 

інвестиційної 

діяльності 

 3.3. Забезпечення 

організаційно-

інформаційного 

супроводу інвесторів. 

Забезпечення взаємодії 

з потенційними і 

діючими учасниками 

інвестиційних процесів 

2020-2024 
Управління 

економіки 
- - - - - - 

Покращено 

якість 

надання 

послуг 

потенційним 

інвесторам 

3.4. Участь в 

національних та 

міжнародних заходах з 

питань інвестиційної 

діяльності. 

Поглиблення співпраці 

з іноземними 

дипломатичними 

представництвами в 

Україні, 

дипломатичними 

представництвами 

України за кордоном з 

метою їх сприяння в 

пошуку інвесторів та 

організації 

презентаційних заходів 

2020-2024 
Управління 

економіки 

Бюджет 

громади 
11,1 12,0 17,7 14,4 15,0 

Наявність 

контактів з 

дипломатичн

ими 

представницт

вами в 

питаннях 

залучення 

інвестицій в 

Україні та за 

кордоном 

4. Розбудова 

сучасної 

інвестиційної 

та ринкової 

інфраструктур

и, залучення 

інвестицій в 

4.1. Реалізація 

концепції розвитку 

індустріального парку 

«Коростень». 2020-2024 

Управління 

економіки, 

керуюча 

компанія 

індустріально

го парку 

«Коростень» 

Бюджет 

громади, 

залучені 

кошти 

- 4,3 200,0 - - 

Територію 

індустріально

го парку 

«Коростень» 

облаштовано 

інженерними 

мережами, 



діючі 

виробництва 

для 

збільшення 

обсягів 

випуску 

високоякісних 

товарів та 

послуг 

залучено 

нових 

учасників 

4.2. Підтримка 

формування та 

організації діяльності 

галузевих кластерів, 

співпраця з вищими та 

професійно-технічними 

навчальними закладами 

та іншими причетними 

в даному напрямі 

2020-2024 
Управління 

економіки 
- - - - - - 

Кластеризація 

відповідно до 

пріоритетних 

галузей міста 

4.3. Формування та 

ведення бази 

підприємств, що 

зацікавлені в залученні 

інвестицій, та бази 

потенційних інвесторів 

2020-2024 
Управління 

економіки 
- - - - - - 

Наявність 

бази 

підприємств, 

що 

зацікавлені в 

залученні 

інвестицій, та 

бази 

потенційних 

інвесторів. 

Створено 

умови для 

оперативної 

комунікації 

між 

учасниками 

інвестиційних 

процесів 

4.4. Визначення 

секторів та об’єктів, в 

т.ч. комунальної 

власності, для 

впровадження проєктів 

державно-приватного 

партнерства, концесії 

2020-2024 
Управління 

економіки 
- - - - - - 

Створено 

перелік 

секторів та 

об’єктів, в т.ч. 

комунальної 

власності, для 

впровадження 



проєктів 

державно-

приватного 

партнерства, 

концесії  

4.5. Сприяння у 

співробітництві з 

міжнародними 

фінансовими 

організаціями, 

залучення  в 

територільну громаду 

загальнодержавних та 

міжнародних програм і 

проєктів міжнародної 

технічної допомоги 

2020-2024 
Управління 

економіки 
- - - - - - 

Створено 

перелік 

міжнародних 

фінансових 

організацій, 

налагоджено 

співпрацю 

для реалізації 

інвестиційних 

проєктів 

 

 Всього по програмі  41,3 181,1 251,1 95,2 99,9  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                            Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 


