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Програма 

фінансової підтримки установи «Агенція 

регіонального розвитку Чернівецької області» на 2020-2023 роки 

 

І.Загальні положення 

Програма фінансової підтримки установи «Агенція регіонального розвитку 

Чернівецької області» на 2020-2023 роки (далі — Програма) передбачає 

забезпечення функціонування та розвиток установи «Агенція регіонального 

розвитку Чернівецької області» (далі - Агенція), яка сприятиме координації та 

об’єднанню зусиль органів влади, бізнесу та громадськості, зробить їх 

партнерами, підготовці проектів регіонального розвитку, що відповідають 

пріоритетам регіональної стратегії розвитку та Державній стратегії 

регіонального розвитку, допомозі в реалізації програм і проектів регіонального 

розвитку тощо. Формуванні інвестиційної привабливості регіону та залученні 

інвестиційних ресурсів, а також міжнародної технічної допомоги, підтримці 

міжрегіонального та транскордонного співробітництва, формуванні 

регіональної ідентичності та більшому розвитку туристичної привабливості 

регіону за рахунок системної промоції області. 

 Агенція у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а 

також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та положенням про 

агенцію. 

 

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є фінансова підтримка Агенції, діяльність якої 

спрямована на ефективну реалізацію державної політики в регіоні, промоція 

області на міжнародному рівні, створення сприятливих умов для формування 

інвестиційної привабливості регіону, залучення міжнародних та 

міжрегіональних інвестицій в регіон, за допомогою проектної та програмної 

діяльності виведення підприємств області на зовнішні ринки, робота з громадами 

щодо нарощування їхнього потенціалу. 

 

ІІІ. Завдання Програми 

Основними завдання Програми є: 

- Розробка та здійснення заходів ефективної реалізацї політики 

регіонального розвитку, оптимальне поєднання державних, регіональних та 

місцевих ініціатив, влади, бізнесу та громадськості 



- налагодження ефективної системи проектної діяльності, розроблення 

якісних проектів регіонального розвитку 

- підвищення інвестиційної привабливості регіонів, залучення інвестицій 

- підтримка експортної діяльності та сприяння суб’єктам місцевої 

економіки у виході на нові ринки; 

- підтримка галузевого розвитку регіонів з урахуванням їх конкурентних 

переваг; 

- розвиток міжрегіональної економічної інтеграції, розроблення 

міжрегіональних проектів тощо. 

- проведення соціологічних досліджень задля визначення конкретних 

проблемних галузей області та потреб населення регіону з перспективою 

розробки шляхів їх вирішення 

- вирівнювання доступу різних верств населення регіону до різних видів 

ресурсів. 

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання програмних заходів дозволить: 

- функціонування Агенції регіонального розвитку як стабільного та 

ефективного інструменту напрацювання і реалізації регіональних розвиткових 

проектів; 

- підвищення інвестиційної привабливості Чернівецької області, 

реалізація інноваційного потенціалу; 

- збільшення обсягу залучення інвестиції в економіку регіону; 

- залучення додаткового фінансового ресурсу, у тому числі 

міжнародної фінансової допомоги; 

- просування проектів регіонального розвитку, підтримка 

інноваційної та підприємницької діяльності регіону 

- створення нових робочих місць. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

На фінансову підтримку реалізації Програми використовуються кошти, 

виділені з обласного бюджету на відповідні цілі, а також інші джерела 

фінансування, не заборонені чинним законодавством. 

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Головним розпорядником коштів обласного бюджету є Департамент 

регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації як 

головний розпорядник коштів здійснює контроль за ефективним 

використанням коштів. 

Координацію, безпосередній контроль за ходом виконання заходів 

Програми та цільовим використанням бюджетних коштів здійснює установа  

«Агенція регіонального розвитку Чернівецької області», яка узагальнює 

інформацію про стан та результати її виконання. 

Установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області», як 



відповідальний виконавець заходів Програми раз на рік до 01 березня подає 

Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації 

пояснювальну записку та узагальнену інформацію відповідно до додатку №5 до 

Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання регіональних 

програм. 

Агенція регіонального розвитку Чернівецької області, як одержувач 

бюджетних коштів щокварталу до 10 числа наступного за звітним періодом 

надає Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації 

бюджетну та фінансову звітність про використання бюджетних коштів. 

Агенція регіонального розвитку Чернівецької області щороку звітує про 

хід виконання заходів Програми на сесії обласної ради. 

 

 

Керуючий справами  

обласної  ради                                                                                          Микола 

БОРЕЦЬ 
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