
 
 
 
Про зовнішньоекономічну та інвести-
ційну діяльність в області 

 
 

На підставі статей 6, 17, 33, 35, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, враховуючи інформацію щодо зовнішньоекономічної та інвес-
тиційної діяльності в області (додається): 

1. Відзначити, що обласною, районними державними адміністраціями, 
органами місцевого самоврядування вжито необхідних заходів щодо впровад-
ження ефективної регіональної політики у сфері зовнішньоекономічної та 
інвестиційної діяльності для забезпечення комплексного розвитку регіону. 

2. Департаментам економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури, агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної 
державної адміністрації, районним державним адміністраціям спільно з орга-
нами місцевого самоврядування, Хмельницькою митницею ДФС в області 
детально проаналізувати та визначити нагальні проблеми, що перешкоджають 
здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та залученню інвестиційних 
ресурсів (у тому числі “зелених інвестицій”) у розвиток відповідних галузей та 
територій, передбачивши конкретні шляхи їх вирішення. 

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, сільським, селищним, міським головам, 
обраним об’єднаними територіальними громадами: 

3.1. З метою стимулювання процесу залучення інвестицій в економіку 
області, спрямування інвестиційних потоків відповідно до пріоритетів роз-
витку регіонів: 

3.1.1. Вивчити потребу в інвестиціях та визначити пріоритетні напрями 
їх залучення. 

3.1.2. Дослідити інженерно-технічну інфраструктуру промислових май-
данчиків, інших будівель і споруд, земельних ділянок, які можуть бути запро-
поновані потенційним інвесторам для реалізації своїх проектів. 

3.1.3. Визначити перелік підприємств, що потребують додаткових інвес-
тиційних вкладень, сприяти власникам об’єктів у пошуку інвесторів. 
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3.1.4. Розробити та періодично оновлювати інвестиційні паспорти регіо-
нів, рекламно-іміджеву продукцію та інформаційно-презентаційні матеріали. 

3.1.5. Забезпечити постійне оновлення інформації щодо інвестиційної 
діяльності на офіційних веб-сайтах районних державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування. 

3.2. З метою активізації зовнішньоекономічної діяльності в області: 
3.2.1. Розробити електронний каталог експортного потенціалу регіонів 

для поширення інформації про їх експортні можливості через розміщення у 
різнопланових друкованих (електронних) виданнях, довідниках, каталогах, 
мережі Інтернет тощо, розповсюдження серед торговельно-економічних місій 
при дипломатичних представництвах України за кордоном та дипломатичних 
представництвах країн, акредитованих в Україні, під час виставково-ярмарко-
вих заходів, бізнес-зустрічей тощо.  

3.2.2. Підготувати спільно з підприємствами перелік товарів “критичного 
імпорту”, що використовуються у  виробництві. 

3.2.3. Сприяти участі суб’єктів господарювання у міжнародних вистав-
ках, ярмарках, конференціях, економічних та інвестиційних форумах, які про-
водяться в Україні та за її межами. 

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, районним державним 
адміністраціям, рекомендувати органам місцевого самоврядування до 01 вересня 
2017 року надати управлінню регіонального розвитку та будівництва облдерж-
адміністрації інформацію про стан розробки проектів, які можуть реалізуватися за 
рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС у рамках виконання 
Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики. 

5. Департаментам економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури, агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної 
державної адміністрації, районним державним адміністраціям, рекомендувати 
органам місцевого самоврядування забезпечити підготовку якісних інвести-
ційних проектів і пропозицій для представлення потенційним інвесторам та 
сприяти їх реалізації. 

6. З метою якісного проведення експерименту з фінансового забезпечення 
заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування рекомендувати 
Хмельницькій митниці ДФС в області вжити заходів щодо створення належних 
умов для розмитнення товарів підприємств Хмельницької області. 

7. Про результати проведеної роботи поінформувати Департамент еконо-
мічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації до 
21 грудня 2017 року для подальшого узагальнення та інформування керів-
ництва обласної державної адміністрації до 29 грудня 2017 року. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 

Голова адміністрації        О. Корнійчук 


