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I.
Загальні положення
Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області
(надалі – Програма) розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 6 серпня 2014 р. №385 "Про затвердження Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року", проекту Стратегії розвитку
Львівської області до 2020 року.
Програма спрямована на середньо- та довгостроковий розвиток Львівської
області, що насамперед включає в себе набір інституцій, політик і факторів, які
визначають рівень продуктивності області, що в свою чергу, впливає на рівень
добробуту, який може забезпечити економіка, на дохідність інвестицій в
економіку. Ефективна економіка області є головною рушійною силою на шляху
до розвитку регіону і зростання добробуту його мешканців.
Програма визначає комплекс пріоритетних завдань щодо інвестиційного
розвитку, розбудови індустріальних парків, підтримки малого та середнього
бізнесу, інноваційного розвитку, інституціональної та аналітичної підтримки
регіональної політики, а також цілеспрямованих промоційних заходів для
створення позитивного та сталого іміджу Львівської області як на
національному, так і на міжнародному рівнях.
II.
Стан і проблеми економічного розвитку Львівської області
Ефективна економіка області – це створення умов, за яких компанії та
громадяни можуть працювати найбільш продуктивно, внаслідок чого розмір
заробітних плат та прибутки від інвестицій дадуть можливість підтримувати
привабливий рівень життя.
Економіка Львівської області є сервісно орієнтованою – в структурі
валового регіонального продукту на послуги припадає понад 60%. Провідну
роль в реальному секторі області відіграє промисловість (близько 18% у ВДВ),
зокрема переробна (70% від загального обсягу реалізованої промислової
продукції у 2015 р.). Низькою залишається питома вага галузей з високою
доданою вартістю в загальних обсягах промислового виробництва – близько
16%.
Результати оцінювання відносного рівня концентрації галузей економіки
Львівської області свідчать про досить високий рівень її диверсифікованості та
значний потенціал на шляху до формування кластерів. Це підтверджується
обома структурними показниками, що використовуються при проведенні
кластерного аналізу, — кількістю зайнятих та обсягами реалізації. На рис. 1
наведено результати оцінювання відносного рівня концентрації галузей
економіки Львівської області за рівнем зайнятості.
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Рис. 1. Кластерна карта економіки Львівської області за кількістю
зайнятих
На осі абсцис позначено 5-річне середнє зростання зайнятості в галузі, на
осі ординат — рівень відносної концентрації зайнятості, а площа шестикутників
відображає 5-річну середню кількість зайнятих у ній.
Таким чином, за концентрацією зайнятості у Львівській області є 7
потенційних кластерів, яким відповідають 8 видів економічної діяльності.
Розподіл видів економічної діяльності між кластерами наведено в Таблиці 1.
Таблиця 1.
Розподіл видів економічної діяльності між кластерами за кількістю
зайнятих
Кластер

Вид економічної діяльності

Легка промисловість

Текстильна промисловість і пошиття одягу
Виробництво шкіри та шкіряного взуття

Папір та поліграфія

Целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа

Приладобудування

Виробництво електричного, електронного
устаткування

Туризм

Діяльність готелів та ресторанів

Транспорт та зв'язок

Діяльність транспорту та зв’язку

Бізнес-послуги

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання
послуг підприємцям

та оптичного
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Торгівля

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку

Найвищий рівень концентрації зайнятості спостерігається в легкій
промисловості. Найвищі темпи кумулятивного зростання зайнятості впродовж
2008–2015 рр. на рівні 2,5 % щорічно демонструє туризм. Серед усіх
сконцентрованих у Львівській області галузей відносно економіки України
найбільша кількість зайнятих зосереджена в галузі транспорту та зв’язку, де
впродовж 2008–2015 рр. у середньому було зайнято майже 56 тис. штатних
працівників.
На рисунку 2 наведено результати оцінювання відносного рівня
концентрації галузей економіки Львівської області за обсягами реалізації.

Рис. 2. Кластерна карта економіки Львівської області за обсягами реалізації
На осі абсцис позначено 5-річне середнє зростання обсягів реалізації
галузі, на осі ординат — рівень відносної концентрації обсягів реалізації, а
площа шестикутників відображає 5-річні середні обсяги реалізації в ній.
Таким чином, за концентрацією обсягів реалізації у Львівській області є 8
потенційних кластерів, яким відповідають 15 видів економічної діяльності,
згідно з даними Державної служби статистики України щодо обсягів реалізації.
Розподіл видів економічної діяльності між кластерами наведено в Таблиці 2.
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Таблиця 2
Розподіл видів економічної діяльності між кластерами за обсягами
реалізації
Кластер

Вид економічної діяльності

Тваринництво

Продукція тваринництва

Легка промисловість

Текстильне виробництво, виробництво одягу, хутра та виробів з
хутра
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

Папір та поліграфія

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

Приладобудування

Виробництво електричного, електронного
устаткування
Виробництво електричних машин та устаткування

та

оптичного

Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв’язку
Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних
приладів та устаткування, годинників
Туризм

Зелений туризм
Діяльність готелів та ресторанів
Послуги з організації подорожувань (туристичні агенції)

Транспорт та логістика

Діяльність транспорту
Організація перевезення вантажів

IT- та бізнес-послуги

Діяльність у сфері інформатизації
Надання інших комерційних послуг

Роздрібна торгівля

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів
особистого вжитку

Узагальнивши результати оцінювання відносного рівня концентрації
галузей за рівнем зайнятості та за обсягами реалізації, можна зробити висновок
про те, що в економіці Львівської області є принаймні 8 потенційних кластерів:
тваринництво, легка промисловість, папір та поліграфія, приладобудування,
туризм, транспорт і логістика, ІТ- та бізнес-послуги, роздрібна торгівля.
Разом з тим, у Львівській області серед галузей переробної промисловості
перспективним напрямком є виробництво меблів та іншої продукції з дерева.
Експорт меблів упродовж остатніх років значно зріс, зокрема, у 2010-2015 роках
підприємства Львівщини збільшили експорт меблів у 2,5 раза, водночас імпорт
меблів за цей період зріс лише на 17,4%.
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Крім того, Львівщина займає провідне місце в Україні по виробництву
продуктів харчування. Понад 30% всієї промислової продукції області формує
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. У харчовій
промисловості уже 35% підприємств запровадили систему НАССР, яка
забезпечує контроль на всіх етапах виробництва харчових продуктів та інші
міжнародні стандарти, що дає їм можливість виходити на зовнішні ринки ЄС та
світу.
Визначені в результаті економічного аналізу кластери економіки
Львівської області – це найперспективніші галузі для вкладення інвестицій та
отримання довгострокового ефекту. Розвиток цих галузей здатний значно
покращити структуру регіональної економіки, а не консервувати ті проблеми,
які є зараз.
Економіка Львівщини потребує оновлення через застосування нових форм
організації виробництва – індустріальних парків, залучення інвестицій в
високоефективне та високотехнологічне промислове виробництво та сферу
послуг.
Крім визначення пріоритетних для економіки області кластерів, важливим
для залучення інвестицій є сприятливі рамкові умови – законодавство,
відкритість влади, прозорість.
У загальному рейтингу інвестиційної привабливості регіонів, що
проводить Інститут економічних досліджень та політичних консультацій,
Львівська область займає перше місце (остання оцінка – за 2014 рік). Область
має високі позиції в рейтингу завдяки м’яким факторам (діловий клімат,
ефективність державних органів, адміністративні процедури, дотримання прав
власності, корупція, податки та збори, відкритість влади, діловий оптимізм,
успішний досвід). За жорсткими факторами регіон посідає 5-те місце, однак
саме жорсткі фактори – наближеність до інших держав, природні ресурси,
наявні об’єкти інфраструктури та розмір ринку є першочерговими для
інвесторів.
Львівська область залишається одним із найбільш інвестиційно
привабливих регіонів України, в тому числі і для іноземних партнерів. Так,
станом на 1 січня 2016 року обсяг прямих іноземних інвестицій в область склав
1248,1 млн. дол. США, з яких майже 85% надійшло з країн ЄС. У розрахунку на
душу населення показник ПІІ складає понад 500 дол. США – по цьому
індикатору область посідає місце в першій десятці регіонів України.
Аналіз внутрішніх інвестицій в області за останні роки демонструє
тенденцію зменшення інвестицій в активну частину основних фондів – машини
та обладнання, в той самий час стабільними залишаються обсяги інвестицій в
будівлі та споруди (рис. 3).
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Рис. 3. Обсяг та структура капітальних інвестицій за видами основних фондів,
млн. грн.
Ефективна інвестиційна політика щодо реального сектору економіки
відкриє для області можливості стабільного економічного зростання та
використання її переваг (кваліфіковані працівники; невисока оплата праці;
географічне розташування, транспортна інфраструктура).
Для більш ефективної роботи з інвестором необхідний комплексний
супровід інвестиційних проектів та підготовка якісних інвестиційних
пропозицій, окрім того необхідною є розробка та виготовлення продукції для
промоції інвестиційного потенціалу регіону, підтримка комунікації та
поширення інформації для потенційних інвесторів як зовнішніх, так і
внутрішніх, а також представлення інвестиційного потенціалу регіону (в тому
числі його «м’яких переваг») на національних та міжнародних бізнес
майданчиках.
Одним із основних початкових завдань є створення інвестиційного
порталу області, який буде в подальшому використовуватись для інформування:
 інвесторів – про область, її потенційні переваги, актуальні інвестиційні
проекти,
вичерпний
перелік
корисної
інформації
(документи,
інструкції,особливості законодавства тощо);
 населення – про можливість представити свої проекти для потенційного
інвестора;
 експортерів – про міжнародні події, можливу співпрацю.
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У свою чергу, для роботи з інвестором необхідно створити інтерактивну
базу даних, за допомогою якої буде змога компетентно та оперативно надавати
інформацію щодо актуальних інвестиційних об’єктів в області.
Окремим інструментом для залучення інвестицій в економіку області є
створення індустріальних парків. Індустріальні парки є одними з
найпоширеніших видів спеціальних економічних зон, які створені як в
економічно розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються. Існує значний
позитивний досвід, за якого вони стають вагомим чинником залучення до
регіонів потужних інвесторів, передових технологій, завдяки чому створюються
нові робочі місця та збільшуються надходження до бюджетів.
Процес пошуку та переконання інвесторів, що саме даний індустріальний
парк є найпривабливішим, є досить складним. Цим повинні спільно займатися
управляючі компанії, муніципалітети, регіональні та державні органи влади.
На даний час ведеться робота щодо створення 4 індустріальних парків у
м. Львові, м. Новий Розділ та Яворівському районі, а також у м. Кам'янка-Бузька
(рис. 4). Програмою передбачене проведення аналітичного дослідження щодо
можливості створення індустріальних парків в районах області: від стану та
розміру земельної ділянки до наявності кваліфікованої робочої сили.

Рис. 4. Створення індустріальних парків у Львівській області
Для системної роботи щодо реєстрації індустріальних парків та залучення
інвесторів до них необхідний перехід від стадії концепту на стадію
підготовленої
ділянки
та
початку роботи
індустріальних
парків
(безпосереднього залучення інвесторів та створення робочих місць). Це
можливе за використання наступних інструментів впливу:

співфінансування досліджень, розробки проектної документації;
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промоція індустріальних парків через наявні державні інституції та
механізми;

підтримка команд індустріальних парків;

фінансування освітніх програм для потреб індустріальних парків.
Невід’ємною складовою активізації процесів економічного зростання на
регіональному рівні є розвиток підприємництва, формування розвинутого
підприємницького середовища, що розблоковує місцеву економічну ініціативу,
активізує бізнес-процеси та підприємницьку ініціативу.
У 2014 році у малому підприємництві області при кількісній перевазі
(99,2% від загальної кількості суб’єктів підприємництва) було зосереджено
половину (50,2%) зайнятих працівників і 36,9% найманого персоналу, ним
забезпечено 28,2% обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг).
Основними ж проблемами розвитку малого та середнього бізнесу у
Львівській області залишаються обмежений доступ до кредитних коштів та
відсутність розвиненої інфраструктури підприємництва, скорочення ринків
збуту продукції та обмежена можливість виходу підприємств на ринки ЄС.
Ключовими заходами в розвитку підприємництва визначається фінансова
та інформаційна підтримка малого та середнього бізнесу (мікрокредитування,
проведення семінарів).
Вагомим важелем економічного розвитку області стає новий вимір
регіональної політики – започатковується проектний підхід до регіонального
розвитку, який полягає в залученні коштів державного бюджету (в тому числі
Державного фонду регіонального розвитку), міжнародної технічної допомоги та
інших джерел до реалізації проектів регіонального розвитку.
Ключові проблеми при реалізації регіональної політики в області – низька
спроможність місцевої влади до проектного менеджменту, низький рівень
міжсекторальної інтеграції та ін. – можуть бути вирішені за допомогою
міжнародних донорів (програма «U-LEAD», що передбачає широкий спектр
заходів з вдосконалення регіональної політики – від навчання до створення
інтерактивних карт).
Ефективна регіональна політика неможлива без регулярного моніторингу
усіх сфер і заходів як загалом по області, так і в розрізі адміністративних
одиниць. Окрім того необхідне проведення більш глибших досліджень для
акумулювання інформації та прогнозування основних напрямів розвитку та
планування діяльності в області.
Розглядаючи переваги області як товар, який необхідно вигідно продати,
важливу роль у прискореному розвитку області починає грати промоція регіону
та його сильних сторін. Поширення інформації через інвестиційний портал,
якісна візуальна продукція, тематичні форуми та участь у виставках стануть
запорукою зміцнення позицій Львівської області як регіону, який здатний
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конкурувати з іншими та пропонувати вигідні умови для розміщення нових
виробництв та залучення інвестицій.
III. Головна мета, цілі та принципи реалізації Програми
Метою Програми є забезпечення високого рівня розвитку Львівської
області.
Реалізація Програми має забезпечити:
 зростання валового регіонального продукту;
 створення нових робочих місць;
 збільшення валової доданої вартості продукції, що виготовляється в регіоні;
 зміцнення позицій області як інвестиційно привабливого регіону.
Принципи реалізації Програми:
 використання коштів обласного бюджету як важеля для активізації процесів
регіонального розвитку;
 спрощення доступу потенційних інвесторів до можливостей Львівщини;
 нові форми організації продуктивних сил та регіональної політики;
 позитивний імідж Львівської області як регіону, безпечного та привабливого
для інвестування та розвитку вже існуючого бізнесу.
ІV. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених
обласним бюджетом, а також з інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України. Обсяг коштів на 2016 рік з обласного бюджету
становить 4 000,0 тис. грн.
Фінансування завдань «Промоція інвестиційного потенціалу регіону та
інтерактивна підтримка інвестиційної діяльності», «Сприяння створенню
індустріальних парків», «Організація та проведення форумів, конференцій і
тематичних заходів» також здійснюватиметься за рахунок коштів міжнародної
технічної допомоги, місцевих бюджетів, приватних інвесторів.
Фінансування завдання «Підтримка малого бізнесу» здійснюватиметься,
крім обласного бюджету, за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги
USAID «ЛЕВ», Європейського банку реконструкції та розвитку, ПРООН
«Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств».
Фінансування завдання «Інституційна, наукова та аналітична підтримка
регіонального та інноваційного розвитку» здійснюватиметься за рахунок
коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги (програма «ULEAD з Європою: делегування повноважень, підзвітність та розвиток місцевої
влади в Україні»).
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V.
Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за виконанням заходів Програми покладається на
департамент економічної політики облдержадміністрації, який є розробником
Програми і розпорядником коштів призначених на її виконання.
Розробник програми щорічно звітує про її виконання перед громадськістю.
VІ. Механізм виконання завдань Програми
Завдання 1. Промоція інвестиційного потенціалу регіону та
інтерактивна підтримка інвестиційної діяльності.
Виконання Завдання 1 здійснюватиметься шляхом укладення угод між
департаментом економічної політики Львівської обласної державної
адміністрації та виконавцем робіт (надання послуг) із створення, підтримки та
оновлення інвестиційного порталу й інтерактивної карти Львівської області,
розроблення та виготовлення (періодичного оновлення) промоційних матеріалів
(промофлешок з інвестиційними пропозиціями регіону, промоційних
відеороликів, друкованих матеріалів).
Після виготовлення, 30 % промоційних матеріалів по акту прийомупередачі передаються Львівській обласній раді.
Завдання 2. Сприяння створенню індустріальних парків.
Виконання Завдання 2 здійснюватиметься шляхом надання міжбюджетного
трансферту з обласного бюджету іншим бюджетам, з яких фінансуються
замовники вказаних у заходах Завдання 2 робіт і послуг.
Завдання 3. Підтримка малого бізнесу.
Виконання Завдання 3 здійснюватиметься шляхом компенсації частини
відсотків за кредитами взятими суб’єктами господарювання (юридичними та
фізичними особами, які перебувають на різних системах оподаткування), що
підпадають під визначення малих згідно з положеннями Господарського кодексу
України та здійснюють активну господарську діяльність неперервно не менше
24 місяців у межах тих видів діяльності, які підпадають під умови Програми.
Для цього до 6 травня управління промисловості і підприємництва
департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації
приймає пропозиції банківських установ і кредитних спілок (надалі –
фінансово-кредитних установ) щодо умов надання кредитів для суб’єктів малого
бізнесу (зокрема, але не виключно розміру відсоткової ставки, розміру комісії та
інших умов кредитування). Для забезпечення загальної поінформованості
фінансово-кредитних установ області щодо подання таких пропозицій
відповідне повідомлення буде розміщене на веб-сторінці департаменту
економічної політики та у засобах масової інформації. Отримані пропозиції
фінансово-кредитних установ будуть подані для розгляду та відбору постійній
комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства,
енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної
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політики обласної ради. За результатами проведеного відбору та згідно висновку
комісії департамент економічної політики укладе угоди (надалі – Генеральні
договори) з тими фінансово-кредитними установами, які запропонують
найменші відсотки по кредиту та кращу якість його надання (зразок
Генерального договору наведено в додатку до Програми). Після укладення
Генеральних договорів, перелік фінансово-кредитних установ, з якими такі
договори укладені, буде розміщений на веб-сторінці департаменту економічної
політки та у засобах масової інформації.
За умовами Програми кредити надаються суб’єктам малого бізнесу, які
працюють у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають під
перелік усіх груп Розділу 16 «Оброблення деревини та виготовлення виробів з
деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних
матеріалів для плетіння», Розділу 31 Групи 31.0 «Виробництво меблів» (крім
класу 31.03 «Виробництво матраців») та усіх груп Розділу 10 «Виробництво
харчових продуктів» на:
- придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів
виробничого призначення;
- модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження
його собівартості;
- впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес;
- розроблення нових видів продукції (товарів);
- промоцію бізнесу і пошук нових ринків збуту.
Відбір суб’єктів малого бізнесу, на яких пошириться дія Програми у частині
Завдання 3 буде проводитися на конкурсній основі. Для цього з 15 травня буде
оголошено конкурс на подання інвестиційних проектів розвитку малого бізнесу.
Відбір інвестиційних проектів для участі у конкурсі триватиме два місяці з
моменту його оголошення з можливою пролонгацією.
Для участі у конкурсі будь-який суб’єкт малого бізнесу може звернутися до
будь-якої фінансово-кредитної установи із числа тих, які уклали Генеральні
договори з департаментом економічної політики, щодо отримання згоди на
кредитування. Після аналізу платоспроможності позичальника та його
інвестиційного проекту на предмет економічної ефективності та відповідності
вимогам Програми, а також відповідним вимогам фінансово-кредитної
установи, така установа надає (не надає) письмову згоду щодо надання кредиту
із зазначення позичальника, розміру кредиту, терміну на який надається кредит.
Письмова згода не є кредитною угодою чи її частиною, вона лише підтверджує
готовність фінансово-кредитної установи надати кредит такому позичальнику на
відповідну суму і на певний термін та дає право суб’єкту господарювання, який
отримав таку згоду приймати участь у конкурсі інвестиційних проектів.
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Ті суб’єкти господарювання, які отримали згоду від фінансово-кредитної
установи щодо їхнього кредитування подають інвестиційні проекти у
департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації
для участі у конкурсі. Подані інвестиційні проекти реєструються у журналі
реєстрації із зазначенням виключно порядкового номера у хронологічному
порядку прийняття, опису вкладення (кількість сторінок, додатки тощо),
документу, який засвідчує згоду відповідної фінансово-кредитної установи
(згідно переліку фінансово-кредитних установ з якими укладені Генеральні
договори департаментом економічної політики) щодо готовності надання
кредиту та підпису керівника суб’єкта господарювання. Після реєстрації
інвестиційного проекту, особі яка його подала (керівнику суб’єкта
господарювання) видається довідка про таку реєстрацію за підписом керівника
департаменту економічної політики із зазначенням дати прийняття
інвестиційного проекту, назви суб’єкта господарювання, порядкового номера у
журналі реєстрації.
Інвестиційний проект повинен містити такі розділи:
1. Вид діяльності, виробничі можливості, кадровий потенціал, фінансовогосподарська стійкість.
2. Конкретний напрямок використання кредитних коштів.
3. Очікуваний приріст виробництва і реалізації продукції (товарів) у
результаті реалізації проекту.
4. Очікуване зниження собівартості виробництва і продукції у результаті
реалізації проекту.
5. Очікувані нові ринки збуту продукції за межами області і країни.
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15
сторінок.
Рейтингове оцінювання інвестиційних проектів буде проводити експертна
комісія, затверджена висновком постійної комісії з питань будівництва, житловокомунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики,
промисловості та інвестиційної політики обласної ради у складі 9 осіб (по три
особи від департаменту економічної політики облдержадміністрації та постійної
комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства,
енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної
політики обласної ради, одна особа від комісії з питань економічної політики
Громадської Ради при обласній державній адміністрації і два експерти із числа
громадськості, які обираються на конкурсних засадах). Конкурс щодо відбору
експертів буде проведений департаментом економічної політики. Інформація
щодо конкурсу з відбору експертів буде розміщена на веб-сторінці департаменту
та у засобах масової інформації. Для участі у конкурсі будь-який громадянин
України повинен подати копію паспорта, автобіографію та рекомендаційний
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лист органу самоорганізації бізнесу або громадськості, який зареєстрований на
території Львівської області. Відбір експертів із числа кандидатів буде
проводити департамент економічної політики за погодженням із постійною
комісією з питань будівництва, житлово-комунального господарства,
енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної
політики обласної ради.
Основними критеріями щодо відбору експертів є досвід роботи в
експертному середовищі з питань підприємництва, професійний рівень та
відсутність реального чи потенційного конфлікту інтересів.
Після закінчення відбору інвестиційних проектів, такі проекти будуть
надані членам експертної комісії для проведення оцінювання.
Рейтингове оцінювання інвестиційних проектів поданих на конкурс
відбуватиметься за такими критеріями:
- інноваційність проекту;
- вплив результатів реалізації проекту на збільшення обсягів виробництва;
- вплив результатів реалізації проекту на збільшення кількості робочих
місць;
- вплив результатів реалізації проекту на освоєння нових ринків збуту
продукції (товарів).
Кожен член експертної комісії оцінює подані інвестиційні проекти за
наступною формою:
Номер інвестиційного проекту
Критерії

Сума балів (максимум 3 бали, крок
оцінювання 0,5 бала)

Інноваційність проекту
Вплив результатів реалізації проекту на
збільшення обсягів виробництва
Вплив результатів реалізації проекту на
збільшення кількості робочих місць
Вплив результатів реалізації проекту на освоєння
нових ринків збуту продукції (товарів)
Загальна кількість балів
Прізвище, ім’я, по батькові експерта
Підпис експерта

Після закінчення процесу оцінювання інвестиційних проектів департамент
економічної політики підсумовує отримані бали згідно поданих експертами
форм оцінювання у паперовому вигляді.
Результати
оцінювання
по
кожному
інвестиційному
проекту
оприлюднюються на засіданні експертної комісії, на якому і приймається
рішення про надання дозволу щодо участі у Програмі тим суб’єктам
господарювання, інвестиційні проекти яких набрали найбільше балів. Кількість
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переможців у конкурсі обмежується обсягом фінансування по Завданню 3
Програми.
Після проведення конкурсу та визначення його результатів департамент
економічної політики офіційно письмово повідомляє переможців конкурсу та
відповідні фінансово-кредитні установи, які надали згоду на кредитування
конкретним суб’єктам господарювання про можливість укладення кредитних
угод. Після отримання повідомлення суб’єкти господарювання укладають
кредитні угоди з тими фінансово-кредитними установами, які раніше надали
згоду на кредитування. Кожна угода укладається у трьох примірниках, один з
яких реєструється у департаменті економічної політики. Невід’ємною частиною
кредитної угоди є графік погашення основної суми боргу та відсотків за
кредитом.
Здійснення видатків по Завданню 3 Програми проводитиметься відповідно
до Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником
коштів обласного бюджету (департаментом економічної політики) та фінансовокредитною установою. Фінансово-кредитні установи щотижнево подають
головному розпорядникові коштів обласного бюджету (департаменту
економічної політики) Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит, а
також не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця подають Зведений
реєстр Позичальників, які взяли кредити в цих установах, де зазначається сума
відшкодування за конкретний місяць. Відшкодування відбувається помісячно,
шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на
один передбачений Генеральним договором чи іншими договорами транзитний
чи поточний рахунок відповідної фінансово-кредитної установи, яка, у свою
чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників, про що
головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи
підтверджувальні документи.
Згідно умов Програми, розмір кредиту за яким погашатимуться відсотки
для одного суб’єкта малого бізнесу не може перевищувати 500 тис. грн. не
більше, ніж на три роки (36 місяців). Суб’єкт господарювання-переможець
конкурсу може укласти кредитну угоду на зазначену вище або меншу суму лише
з одною фінансово-кредитною установою, яка попередньо надала згоду на
кредитування. За умовами Програми, компенсації за рахунок коштів обласного
бюджету підлягає частина відсоткової ставки по кредиту, яка рівна розміру
облікової ставки НБУ на дату укладення Генерального договору між
департаментом економічної політики та фінансово-кредитною установою. У
випадку, якщо відсоткова ставка по кредиту є нижча, ніж облікова ставка НБУ
зафіксована на вище зазначену дату, компенсація відсотків повністю
відбувається за рахунок коштів обласного бюджету.
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У випадку порушення суб’єктом господарювання графіку погашення
основної суми боргу та частини відсотків за кредитом, погашення яких
покладається на суб’єкта господарювання, відповідна фінансово-кредитна
установа невідкладно на другий операційний день після настання факту такого
порушення повідомляє про це департамент економічної політики. Порушення
графіку погашення основної суми боргу та частини відсотків за кредитом,
погашення яких покладається на суб’єкта господарювання є категоричною
підставою для прийняття рішення щодо виключення такого суб’єкта
господарювання з числа тих, на яких поширюється участь у Програмі. Таке
рішення уповноважений прийняти департамент економічної політики,
підставою є повідомлення банку про порушення графіка. Після прийняття
такого рішення участь у Програмі для відповідного суб’єкта господарювання
припиняється, про що його офіційно повідомляє департамент економічної
політики. Після припинення участі у Програмі суб’єкт господарювання
самостійно погашає усі фінансові зобов’язання за кредитом включаючи основну
суму боргу та відсотки.
Завдання 4. Інституційна, наукова та аналітична підтримка
регіонального та інноваційного розвитку.
Виконання Завдання 4 здійснюватиметься шляхом укладення угод між
департаментом економічної політики Львівської обласної державної
адміністрації та виконавцем робіт (надання послуг) із проведення
інституційних, наукових та аналітичних досліджень з актуальних проблем
регіонального та інноваційного розвитку.
Завдання 5. Організація та проведення форумів, конференцій і
тематичних заходів.
Виконання Завдання 6 здійснюватиметься шляхом фінансування видатків на
організацію та проведення ХVІ Міжнародного економічного форуму,
конференцій, виставкових та інших заходів.
VІІ. Очікувані кінцеві результати реалізації Програми
За умов стабільного фінансування реалізація заходів Програми забезпечить
до 2020 року:
 стійке зростання ВРП регіону;
 залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій;
 функціонування 3 індустріальних парків та створення додатково
4-4,5 тисяч робочих місць;
 зростання обсягів виробництва промислової продукції в галузях з високою
доданою вартістю, яке має випереджати динаміку сировинних галузей на
3-5%;
 збільшення частки галузей з високою доданою вартістю у промисловості
до 18%.
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Ресурсне забезпечення
Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

2016 рік,
2017 рік,
(тис. грн.) (тис. грн.)

2018 рік
(тис. грн.)

2019 рік
(тис. грн.)

2020 рік
(тис. грн.)

Усього витрат
на виконання
Програми
(тис. грн.)

в межах
бюджетних
призначень

в межах
бюджетних
призначень

в межах
бюджетних
призначень

в межах
бюджетних
призначень

Усього, тис. грн.:
у тому числі:
обласний бюджет

4000,0

в межах
бюджетних
призначень

державний бюджет (в т.ч. ДФРР)
співфінансування з місцевих бюджетів
міжнародна технічна допомога
кошти спонсорів та приватних інвесторів

Директор департаменту
економічної політики

Р.С. Филипів

20

ПЕРЕЛІК
завдань Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області
№
з/п
1.

Назва завдання
Промоція
інвестиційного
потенціалу
регіону
та
інтерактивна
підтримка
інвестиційної
діяльності

Перелік
заходів
завдання
Заходи

Показники
виконання заходу,
один. виміру
затрат:
видатки:
- на створення та
підтримку
інвестиційного
порталу
області,
тис. грн.;
на
розробку
технічного завдання та
створення програмного
рішення, тис. грн.;
на
послуги
дизайнерів
та
редакторів,
друк
матеріалів, тис. грн.
продукту:
- кількість технічних
завдань та програмних
рішень, шт.;
- кількість
виготовлених
промоційних
матеріалів, шт.
ефективності:
середній
розмір
витрат на створення і
підтримку
порталу,
грн.;
середній
розмір
витрат на створення
технічних завдань та
програмних
рішень,
грн.;
cередній
розмір

Виконавець
заходу,
показника
Департамент
економічної
політики

2016
рік
250,0

Обсяги фінансування, тис. грн.
2017
2018
2019
2020
рік
рік
рік
рік
в межах в межах в межах в межах
бюджет- бюджет- бюджет- бюджетних
них
них
них
призна- призна- призна- призначень
чень
чень
чень

Очікуваний результат
Зручний і доступний
спосіб подачі актуальної
інформації
щодо
можливостей
інвестування
на
території
Львівської
області, який сприятиме
збільшенню
кількості
інвестиційних запитів і
збільшенню
кількості
залучених інвестицій
Формування
позитивного
іміджу
серед
потенційних
інвесторів
та
розповсюдження
інвестиційних
пропозицій області серед
цільової аудиторії
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2.

Сприяння
створенню
індустріальних
парків

Заходи

3.

Підтримка
малого бізнесу

Заходи

витрат на одиницю
промоційної продукції,
грн.
якості: 100%
затрат:
видатки
на
виготовлення
експертних висновків,
тис. грн.
продукту:
кількість виготовлених
висновків, шт.
ефективності:
середня
вартість
виготовленого
висновку, грн.
якості: 100%

затрат:
видатки:
- на проведення заходів
щодо
погашення
відсотків за кредитами
наданими
суб’єктам
малого
бізнесу,
тис. грн.;
на
проведення
інформаційних заходів
з метою знаходження
ринків збуту продукції,
тис. грн.
продукту:
кількість проведених
заходів, шт.
ефективності:
середня
вартість
проведеного
заходу,
грн.
якості: 100%

Департамент
економічної
політики

300,0

в межах
бюджетних
призначень

в межах
бюджетних
призначень

в межах
бюджетних
призначень

Департамент
економічної
політики

2600,0

в межах
бюджетних
призначень

в межах
бюджетних
призначень

в межах
бюджетних
призначень

в межах
бюджетних
призначень

Після
отримання
позитивного
висновку
експертиз
проектних
рішень Новороздільська
міська рада, Яворівська
райдержадміністрація
зможуть подати заявку
на
отримання
фінансування
з
державного
бюджету
(наприклад
по
державному
фонду
регіонального розвитку),
з міжнародної технічної
допомоги – Програма ЄС
2014-2020
в межах Здешевлення кредитних
бюджет- ресурсів для малого
них
бізнесу.
призначень
Забезпечення швидкого
виходу
на
ринок
інвестиційноінноваційних проектів
малого бізнесу. Обмін
досвідом,
фактична
допомога
бізнеснаставників (провідних
компаній
області)
починаючим
підприємцям у розвитку
бізнесу

4.

Інституційна,
наукова
та
аналітична
підтримка
регіонального
та
інноваційного
розвитку

Заходи

5.

Організація та
проведення
форумів,
конференцій і
тематичних
заходів

Заходи

затрат:
видатки на проведення
досліджень, тис. грн.
продукту:
кількість досліджень,
шт.
ефективності:
середня
вартість
проведеного
дослідження, грн.
якості: 100%.
затрат:
видатки:
на
проведення
Міжнародного
економічного форуму,
тис. грн.;
на
проведення
конференцій,
виставкових та інших
тематичних
заходів,
тис. грн.
продукту:
кількість проведених
конференцій,
тематичних
заходів,
шт.
ефективності:
середня
вартість
одного
проведеного
заходу, грн.
якості: 100%

Директор департаменту
економічної політики

Департамент
економічної
політики

250,0

в межах
бюджетних
призначень

в межах
бюджетних
призначень

в межах
бюджетних
призначень

в межах
бюджетних
призначень

Департамент
економічної
політики

600,0

в межах
бюджетних
призначень

в межах
бюджетних
призначень

в межах
бюджетних
призначень

в межах
бюджетних
призначень
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Покращення
якості
проектів,
які
розробляються органами
місцевого
самоврядування області
на
фінансування
з
державних
та
міжнародних фондів

Проведення заходів, які
покращують
інвестиційний
клімат
області.
Сприяють
позитивній
динаміці
надходжень
іноземних інвестицій у
регіон,
зростанню
зовнішньоторговельного
обороту
та
інших
соціально-економічних
показників

Р.С. Филипів

