
Додаток 1 
 

рішення Збаразької міської ради 

від 23 грудня 2022 року  №VIII/20/43 

 

Заходи по реалізації Програми 

залучення інвестицій в економіку Збаразької  міської територіальної громади на 2023-2027 роки 
 

№ 

з/п 
Зміст заходів Виконавці 

Термін 

виконання 

 

Джерела 

фінансу-

вання 

Вартість, 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

1 Проведення аналізу соціально-економічного 

стану громади та інвестиційного потенціалу з 

визначенням пріоритетних напрямів 

інвестиційної діяльності на поточний рік 

Управління економіки та залучення 

інвестицій Збаразької міської ради 

Щорічно 

до 1 

березня 

Не 

потребує 

фінансу-

вання 

- 

2 Вивчення ресурсів та потреб громади в 

інвестиціях, залученнях яких може вирішити 

економічні та соціальні проблеми 

Управління економіки та залучення 

інвестицій Збаразької міської ради 

Постійно Не 

потребує 

фінансу-

вання 

- 

3 Моніторинг наявності виробничих приміщень, 

промислових майданчиків, інших будівель і 

споруд та земельних ділянок, які можуть бути 

запропоновані інвесторам для реалізації 

інвестиційних проєктів 

Управління економіки та залучення 

інвестицій Збаразької міської ради 

Щоквар-

тально 

Не 

потребує 

фінансу-

вання 

- 

4 Налагодження співпраці органів місцевого 

самоврядування із суб’єктами господарської 

діяльності з метою вивчення їх потенційних 

виробничих, ресурсних, економічних 

можливостей та потреб у залученні інвестицій 

Управління економіки та залучення 

інвестицій Збаразької міської ради 

Постійно Не 

потребує 

фінансу-

вання 

- 



5 Забезпечення інформаційного супроводу 

інвесторів, що впроваджують інвестиційні 

проекти, при проходженні реєстраційних та 

дозвільно-погоджувальних процедур 

Управління економіки та залучення 

інвестицій Збаразької міської ради 

Постійно Не 

потребує 

фінансу-

вання 

- 

6 Розробка та виготовлення у друкованому та 

електронному вигляді інвестиційного паспорту 

громади та його постійне інформаційне 

оновлення 

Управління економіки та залучення 

інвестицій Збаразької міської ради 

Щорічно  Бюджет 

територ-ї 

громади 

 100 

(2023р.) 

7 Постійне оновлення розділу “Збаражчина 

інвестиційна” на  веб-сайті 

Управління економіки та залучення 

інвестицій Збаразької міської ради 

Постійно Не 

потребує 

фінансу-

вання 

- 

8 Інформаційна та практична допомога суб’єктам 

господарювання у залученні додаткового 

фінансування інвестиційних проектів 

 

Управління економіки та залучення 

інвестицій Збаразької міської ради 

Постійно Не 

потребує 

фінансу-

вання 

- 

9 Участь у виставках інвестиційних пропозицій 

Тернопільщини та у міжнародних форумах, 

презентаціях і семінарах 

 

Управління економіки та залучення 

інвестицій Збаразької міської ради 

За окремим 

планом 

Бюджет 

територ-ї 

громади 

20  (2023р.) 

20  (2024р.) 

20  (2025р.) 

             20  (2026р.)                                

             20  (2027р.) 

10 Використання потенціалу міжрегіонального 

співробітництва для поширення інформації щодо 

іміджу громади, у тому числі здійснення мовних 

перекладів 

 

Управління економіки та залучення 

інвестицій Збаразької міської ради 

Щорічно Бюджет 

територ-ї 

громади 

15  (2023р.) 

             15  (2024р.) 

15  (2025р.) 

15  (2026р.) 

15 (2027р.) 

11 Розробка, виготовлення, придбання 

інформаційно-рекламної продукції та 

інформаційно-презентаційних матеріалів   

 

Управління економіки та залучення 

інвестицій Збаразької міської ради 

Щорічно Бюджет 

територ-ї 

громади 

     75  (2023р.) 

25  (2024р.) 

25  (2025р.) 

           25  (2026р.) 

           25  (2027р.) 



12 Продовження розробки бренду міста Збаража Управління економіки та залучення 

інвестицій Збаразької міської ради 

2023  Бюджет 

територ-ї 

громади 

50  (2023р.) 

13 Організація та проведення робочих нарад, 

семінарів, «круглих столів» з питань залучення 

іноземного інвестування у громаду, вивчення 

світового досвіду роботи з іноземними 

інвесторами (в т.ч. представницькі витрати) 

Управління економіки та залучення 

інвестицій Збаразької міської ради, 

галузеві структурні підрозділи 

Щорічно Бюджет 

територ-ї 

громади 

 100  (2023р.) 

100  (2024р.) 

100  (2025р.) 

100  (2026р.) 

100  (2027р.) 

14 Залучення СГД до участі в міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних програмах, грантах, 

виставках, форумах, семінарах, конкурсах тощо, з 

метою сприяння їх активній діяльності, пошуку 

потенційних інвесторів та підвищення 

конкурентоспроможності виготовленої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

Управління економіки та залучення 

інвестицій Збаразької міської ради 

галузеві структурні підрозділи 

Постійно Не 

потребує 

фінансу-

вання 

- 

15 Створення індустріального парку (в т.ч. залучення 

спеціалізованих організацій, установ для 

отримання послуг, виготовлення проектної, 

дозвільної документації та ін.) 

 Управління економіки та залучення    

 інвестицій Збаразької міської ради 

Щорічно Бюджет 

територ-ї 

громади 

250 (2023р.) 

 

  

16 Участь представників органів місцевого 

самоврядування Збаразької територіальної 

громади у виставках, форумах, тренінгах, 

семінарах, навчаннях тощо з інвестиційних 

питань в Україні та за кордоном 

 Збаразька територіальна громада Щорічно Бюджет 

територ-ї 

громади 

50  (2023р.) 

50  (2024р.) 

50  (2025р.) 

50  (2026р.) 

50  (2027р.) 

Загальна вартість програми (тис. грн.) 
За джерелами 

фінансування 

Всього 

 

в т.ч. по роках 

2023 2024 2025 2026 2027 

 Бюджет територіальної 

громади та інші джерела, 

тис.грн. 

   1500 660 210 210 210 210 

 

 Секретар міської ради                                                                                                                                 Роман НАПОВАНЕЦЬ 


