
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 69 позачергова сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05.12.2019                         Мукачево    №1680 

 

       Про  затвердження Програми розвитку економічної, міжнародної, 

інвестиційної та туристичної діяльності Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки 

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

від 04.12.2019 №377 «Про схвалення проєкту Програми розвитку економічної, 

міжнародної, інвестиційної та туристичної діяльності Мукачівської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки», враховуючи 

рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку (протокол №77 від 04.12.2019 р.),  керуючись п.22 ч.1 

ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Мукачівська міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму розвитку економічної, міжнародної, 

інвестиційної та туристичної діяльності Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки згідно додатку до цього рішення. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 51-ої позачергової сесії 

Мукачівської міської ради 7-го скликання від 11.12.2018 року №1262 « Про 

затвердження Програми розвитку транскордонного співробітництва, 

інвестиційної діяльності та туризму у місті Мукачеві на 2019-2020 роки» з  

01.01.2020 року. 

3.  Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 

фінансування Програми розвитку економічної, міжнародної, інвестиційної та 

туристичної діяльності Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2022 роки. 

       4. Встановити, що дане рішення Мукачівської міської ради набирає 

чинності з 01.01.2020 року. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови  Р.Федіва, постійну депутатську комісію з питань 

бюджету та соціально-економічного розвитку.  

 

Міський голова                                                                                          А. Балога 

 

 



Додаток 

до рішення  69 позачергової сесії  

Мукачівської міської ради 7-го скликання  

                           05.12.2019 року №1680 
           

 

Програма 

розвитку економічної, міжнародної, інвестиційної та туристичної 

діяльності Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2022 роки 

 

І. ПАСПОРТ  

(Загальна характеристика програми) 

 
1. Ініціатор розроблення 

програми 
Відділ економіки Мукачівської міської ради, 

Мукачівська міська рада. 
2. Рішення виконавчого 

комітету Мукачівської 

міської ради про 

погодження програми 

від 04.12.2019 №377 

3. Розробник програми Відділ економіки Мукачівської міської ради 
4. Співрозробники 

програми 
- 

5. Відповідальний 

виконавець програми 
Відділ економіки Мукачівської міської ради  

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
5.1. Головний розпорядник 

коштів 
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

6. Учасники програми Відділ економіки, виконавчі органи Мукачівської міської 

ради, комунальні підприємства Мукачівської міської ОТГ, 

суб’єкти господарювання, громадські організації 

Мукачівської міської ОТГ 
7. Термін реалізації 

програми  
Початок: 1 січня 2020 року, закінчення: 31 грудня 2022 

року. 
7.1. Етапи виконання 

програми (для 

довгострокових програм) 

I етап – 2020 рік 

II етап – 2021 рік 

ІІІ етап – 2022 рік  
8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних програм) 

Кошти міського бюджету  

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, 

тис.грн. ,у тому числі: 

3000,00 тис.грн. 

9.1. коштів місцевого 

бюджету 
I етап  (2020 р.) - 1000,00 тис.грн.  

II етап (2021 р.) - 1000,00 тис.грн.  

IIІ етап (2022 р.) - 1000,00 тис.грн. 
9.2. коштів інших джерел 

джерел: 
- 



 ІІ.   Визначення проблеми  
 

У зв’язку з надзвичайно вигідним географічним та геополітичним 

розташуванням м. Мукачева та сіл Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади (надалі Мукачівська міська ОТГ), поблизу кордонів 

чотирьох країн-членів ЄС, одним з пріоритетних завдань органу місцевого 

самоврядування є розвиток транскордонного співробітництва, залучення 

додаткових іноземних інвестицій в реальний сектор економіки, участь у 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах проектів донорських програм, в т.ч. 

міжнародної технічної допомоги. Відсутність достатніх обсягів вільних 

фінансових ресурсів, а також недостатній рівень внутрішніх заощаджень, 

роблять неможливим динамічний розвиток економіки виключно на основі 

внутрішніх інвестиційних ресурсів. Залучення іноземного капіталу, розвиток 

міжнародної співпраці та залучення джерел міжнародної технічної допомоги 

завдяки донорським програмам ЄС та міжнародним грантовим фондам є 

одними з пріоритетних завдань у роботі Мукачівської міської ради.  

Така комплексна політика є складовою частиною економічної політики і 

повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації 

інвестиційного потенціалу, транскордонного та міжнародного співробітництва. 

Невід’ємною складовою активізації процесів економічного зростання на 

місцевому рівні є розвиток малого та середнього підприємництва, формування 

розвинутого підприємницького середовища, що розблоковує місцеву 

економічну ініціативу, активізує бізнес-процеси та підприємницький поступ. У 

свою чергу, підприємництво – це важлива сфера для розв’язання проблем 

зайнятості та зростання надходжень до міського бюджету. Основними ж 

проблемами розвитку малого та середнього підприємництва в Мукачівській 

міській ОТГ залишаються недостатня поінформованість та обізнаність суб’єктів 

малого та середнього підприємництва з питань ведення діяльності відповідно 

до вимог законів України та інших нормативно-правових актів, обмежений 

доступ до кредитних коштів та відсутність розвиненої інфраструктури 

підприємництва, скорочення ринків збуту продукції та обмежена можливість 

виходу підприємств на ринки ЄС. 

Одним з стратегічних напрямів розвитку Мукачівської міської ОТГ є 

також і туристична галузь. Громада має всі передумови для інтенсивного 

розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного 

розміщення, сприятливий клімат, розвинена готельна, транспортна, ресторанно-

розважальна, фінансова та соціально-культурна інфраструктура, багата 

історична спадщина, багатонаціональна культура.  

Дана програма розроблена відповідно до Закону України «Про 

транскордонне співробітництво», Закону України «Про інвестиційну 

діяльність», Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закону 

України «Про туризм», Постанови Кабінету Міністрів України «Про створення 

єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної 

допомоги»  від 15 лютого 2002 року № 153. 

 



ІІІ.   Визначення мети програми 
 

Метою Програми є активізація транскордонного співробітництва 

Мукачівської міської ОТГ, розширення міжрегіональних та міжнародних 

зв’язків в різних сферах діяльності територіальної громади, залучення 

міжнародної технічної допомоги шляхом участі у конкурсах міжнародних 

проектів (програмах), які спрямовані на соціально-економічний розвиток 

міської об’єднаної територіальної громади, створення позитивного 

міжнародного інвестиційного іміджу та підвищення інвестиційної 

привабливості території Мукачівської міської ОТГ, розвиток та промоція її 

туристичної привабливості та діяльності громади, сприяння розвитку діяльності 

МСП. 
 

ІV.   Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та 

джерела фінансування, строки та етапи виконання програми 

 

З огляду на особливості інвестиційного клімату, Мукачівська міська ОТГ 

займає одну з провідних позицій у залученні інвестицій у Закарпатській 

області. 

Для подальшого покращення інвестиційного клімату актуальним на 

сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для 

підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного 

клімату й формування основи збереження та підвищення 

конкурентоспроможності місцевої економіки.  

На сьогодні потрібно розпочати впровадження світового досвіду в 

роботі з інвестором, а саме: створення готових «інвестиційних майданчиків» 

(прийшов, побачив, розпочав діяльність) зі всіма комунікаціями, відповідною 

документацією та земельною ділянкою для будівництва промислових об’єктів 

під жорсткі інвестиційні зобов’язання з боку інвестора. 

Одним з першочергових завдань є також розвиток експортно-

орієнтованих виробництв та надання послуг: легка промисловість, 

приладобудування та електроніка, створення галузей автомобілебудування, 

розвиток деревообробної галузі, які вважаються найбільш перспективними для 

іноземного інвестування. 

У громаді наявний позитивний досвід організації конференцій, засідань 

за «круглим столом», семінарів, запроваджується практика проведення великих 

міжнародних інвестиційних форумів, бізнес-форумів та інших організаційних 

заходів, які дозволяють покращити інвестиційний клімат та промоцію 

економічного потенціалу Мукачівської міської ОТГ. 

У рамках розширення міжнародного співробітництва та розвитку 

міжрегіональних економічних відносин не менш важливим є розширення 

міжміських контактів та співпраця між громадами міста Мукачева та міст-

побратимів країн Європи у всіх напрямках життєдіяльності міст, а саме в сфері 

економіки, освіти, культури, науки, спорту, обміну досвідом у вирішенні 

комунальних проблем, туризму, тощо. 



Останнім часом дуже важливою є співпраця між містами та 

громадськими організаціями у сфері написання та виконання проектів в рамках 

програм міжнародної технічної допомоги ЄС та інших міжнародних грантових 

фондів. 

З метою проведення виставково-ярмаркових заходів, спрямованих на 

ефективну промоцію інвестиційної привабливості Мукачівської міської ОТГ, 

необхідно активізувати роботу по підготовці та друку інформаційно-

промоційної продукції та залучити до співробітництва міжнародні фінансові 

організації, фонди, бізнес-структури та інші зацікавлені суб’єкти. 

З метою активізації туристичної діяльності Мукачівської міської ОТГ 

заплановано проведення ряду виставково-ярмаркових та промоційних заходів, 

організацію презентації туристичного потенціалу громади як в Україні, так і за 

кордоном.  

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься згідно із 

чинним законодавством України та за рахунок коштів міського бюджету в 

межах наявного фінансового ресурсу, а також інших джерел, не заборонених 

законодавством.  

Виходячи з вищенаведеного, загальний кошторис видатків по Програмі 

складає 3 000,00 тис. гривень. Фінансове забезпечення заходів щодо виконання 

Програми здійснюватиметься у межах затверджених асигнувань в бюджеті 

Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на відповідний рік 

згідно Додатку 1.  

 

V.   Перелік завдань програми та результативні показники 

 

Серед основних завдань Програми розвитку економічної, міжнародної,  

інвестиційної та туристичної діяльності Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки визначено наступні: 

сприяння економічному, соціальному, культурному розвитку 

Мукачівської міської ОТГ шляхом активізації всебічного транскордонного та 

міжнародного співробітництва як на рівні міст, сіл, так і на рівні підприємств, 

установ і організацій; 

поглиблення та розширення транскордонної співпраці з містами-

побратимами у рамках укладених угод про всебічне співробітництво;  

розширення географії міжнародної співпраці Мукачівської міської ОТГ 

на рівні партнерських угод; 

формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та сталого 

ділового бренду Мукачівської міської ОТГ; 

активізація роботи із залученням міжнародної технічної допомоги 

завдяки участі у грантових програмах (проєктах) щодо розвитку економічної і 

соціальної сфер Мукачівської міської ОТГ; 

моніторинг донорських програм та міжнародних фондів, організація 

підготовчих заходів, збір матеріалів, забезпечення перекладу, підготовка заявок 

на конкурси проєктів з фінансуванням за рахунок джерел міжнародної 

технічної допомоги, реалізація проєктів; 



здійснення координації підготовки проєктів і програм розвитку окремих 

галузей економіки та соціальної сфери у співпраці з виконавчими органами 

Мукачівської міської ради; 

активізація роботи між установами та організаціями на регіональному та 

міжнародному рівнях, співпраця з органами місцевого самоврядування як 

України, так і закордону, громадськими організаціями, суб’єктами 

господарювання тощо; 

участь у навчальних семінарах та інших заходах щодо можливостей 

донорських програм та у зустрічах щодо пошуку потенційних партнерів, 

налагодження довгострокових контактів, відвідування різноманітних тренінгів, 

навчань, семінарів, форумів тощо; 

забезпечення професійного перекладу на різноманітні тематики, в 

залежності від напрямків та сфер грантових проектів із залученням 

перекладачів іноземних мов; 

формування сприятливого міжнародного інвестиційного клімату та 

створення умов для ефективної роботи підприємств і організацій Мукачівської 

міської ОТГ з іноземними інвесторами; 

підготовка та постійне оновлення інвестиційних пропозицій та 

інвестиційних проектів Мукачівської міської ОТГ; 

інформаційне забезпечення процесу залучення іноземних інвестицій 

шляхом поширення серед потенційних інвесторів інвестиційних пропозицій 

підприємств та організацій Мукачівської міської ОТГ через торговельно-

економічні місії у складі посольств України за кордоном, під час виставково-

ярмаркових заходів, презентацій, візитів делегацій тощо. 

Детальний перелік заходів, завдань та очікуваних результатів міститься в 

Додатку 2 до програми «Перелік заходів і завдань Програми розвитку 

економічної, міжнародної, інвестиційної та туристичної діяльності 

Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки». 

 

VI.   Напрями діяльності та заходи програми 
 

Основні напрямки діяльності програми: 

1) проведення міжнародних заходів у рамках транскордонного 

співробітництва, що здійснюватиметься шляхом організації офіційних візитів 

міського голови за кордон, а також прийомів міським головою офіційних 

делегацій з міст-побратимів та інших закордонних делегацій з метою 

налагодження та розвитку транскордонного співробітництва в різних сферах 

діяльності Мукачівської міської ОТГ; 

2) інституційне зміцнення транскордонного співробітництва 

реалізовуватиметься шляхом організації та проведення різноманітних заходів, а 

саме Днів Європи, днів Добросусідства, проведення круглих столів, 

конференцій, форумів та консультацій з громадськістю, тощо; 

3) активізація транскордонної діяльності Мукачівської міської ОТГ 

здійснюватиметься шляхом забезпечення та організації поїздок за кордон 

представників Мукачівської міської ради, активних представників 



громадськості об’єднаної територіальної громади та інших представників 

ділових кіл, організації прийому іноземних гостей, придбання сувенірної та 

іншої інформаційно-промоційної продукції, забезпечення харчуванням, 

проживанням та дозвіллям іноземних та почесних гостей; 

4) інституційне забезпечення із залученням матеріально-технічної 

допомоги реалізовуватиметься завдяки участі у різного роду заходах з питань 

реалізації різних грантових програм, проектів міжнародних фондів як на 

регіональному, так і міжнародному рівнях; 

5) підготовка до написання проектів шляхом залучення до роботи 

представників громадськості, профільних виконавчих органів Мукачівської 

міської ради, спеціалістів з профільних питань, комунальних підприємств міста, 

громадських організацій, суб’єктів господарювання, в тому числі професійних 

перекладачів іноземних мов; 

6) співфінансування заходів в рамках грантових проектів; 

7) формування позитивного інвестиційного та міжнародного іміджу 

Мукачівської міської ОТГ та просування на внутрішньому і міжнародному 

ринках шляхом створення, придбання, розповсюдження інформаційних 

матеріалів (друкованих, електронних), проведення різноманітних виставок, 

презентацій, круглих столів, конференцій, форумів тощо; 

8) презентаційна, виставково-ярмаркова діяльність здійснюватиметься 

шляхом участі представників Мукачівської міської ОТГ у виставкових заходах 

різного рівня; 

9) залучення іноземних інвестицій здійснюватиметься шляхом 

організації та участі у міжнародних семінарах, форумах, виставках, зустрічах з 

метою інформування та промоції інвестиційних пропозицій Мукачівської 

міської ОТГ, а також презентації інвестиційного та економічного потенціалу 

об’єднаної територіальної громади серед потенційних інвесторів; 

10) реалізація пріоритетних інвестиційних проектів Мукачівської 

міської ОТГ передбачено здійснювати шляхом оновлення існуючих та 

підготовки нових інвестиційних пропозицій для поширення їх серед 

потенційних інвесторів, а також шляхом підготовки заявок на конкурси, що 

фінансуються з програм міжнародної технічної допомоги; 

11) координація туристичної діяльності на території Мукачівської 

міської ОТГ; 

12) розвиток співпраці з вітчизняними і зарубіжними партнерами міста 

у сфері туризму і культурних зв'язків, популяризація Мукачівської міської ОТГ 

та її історичної культурної спадщини, туристичного потенціалу; 

13) видання книг, брошур, буклетів, карт т.п.; 

14) надання консультацій з питань туристичної діяльності, розробка 

туристичних продуктів; 

15) дослідження туристичного ринку та вивчення громадської думки, 

зокрема туристів і гостей Мукачівської міської ОТГ; 

16) планування та проведення промоційних компаній, створення та 

розміщення реклами, в тому числі у засобах масової інформації; 



17) діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів, семінарів, 

форумів, тощо. 
 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координацію дій по програмі, а також контроль за її виконанням здійснює 

відділ економіки Мукачівської міської ради. 

Відділ економіки Мукачівської міської ради щоквартально, до 15 числа 

наступного за звітним періодом місяця, та щороку до 10 лютого готує та подає 

фінансовому управлінню Мукачівської міської ради та відділу економіки 

Мукачівської міської ради інформацію про стан виконання програми згідно 

додатку 3 до програми. 

        Крім того, відділ економіки за підсумками року подає на розгляд сесії 

Мукачівської міської ради звіт про стан виконання програми до 01 березня року 

наступного за звітним періодом згідно з Додатком 3 до програми та 

пояснювальну записку про роботу співвиконавців програми щодо її виконання, 

у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.  
 

 

 

Секретар міської ради                  І.Маняк



     Додаток 1 
до Програми розвитку економічної,  

міжнародної, інвестиційної та туристичної  

діяльності Мукачівської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020-2022 роки 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення 

 

до  Програми розвитку економічної, міжнародної, інвестиційної та туристичної діяльності 

Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

 

тис. грн. 

Обсяг коштів,  

які пропонується залучити  

на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання 

програми 

2020 

рік  

2021 

рік 

2022 

рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

 у тому числі: 
1000,00 

1000,00 1000,00 
3000,00 

міський бюджет 
1000,00 

1000,00 1000,00 
3000,00 

кошти не бюджетних джерел 
- - - - 

інші - - - - 

 

 

Секретар міської ради                     І.Маняк 



   Додаток 2 
до Програми розвитку економічної,  

міжнародної, інвестиційної та туристичної  

діяльності Мукачівської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020-2022 роки 

Перелік заходів і завдань  

Програми розвитку економічної, міжнародної, інвестиційної та туристичної діяльності 

Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуван-

ня 

Обсяги 

фінансування 

у 2020р. 

(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 

фінансування 

у 2021р. 

(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 

фінансуван

ня у 2022р. 

(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

1. 

Розвиток міжнародного 

та транскордонного 

співробітництва 

1.1.Проведення міжнародних зустрічей 

міського голови та керівництва 

Мукачівської міської ради пов’язаних з 

прийомом іноземних гостей та  

делегацій різного рівня 

2020-2022 

роки 
Відділ економіки 

ММР 

Міський 

бюджет 
40,00 40,00 40,00 

Проведення 

міжнародних зустрічей 

міського голови 

пов’язаних з 

прийомами іноземних 

гостей та делегацій 

різного рівня 

  

1.2.Організація та проведення 

міжнародних конференцій, семінарів, 

робочих зустрічей, круглих столів, 

тощо, в т.ч. участь в заходах 

приурочених до відзначення Дня 

Європи в Україні, Європейських Днів 

Добросусідства та інших. 

2020-2022 

роки 

Відділ економіки, 

керівники 

зацікавлених 

управлінь, відділів 

та керівники 

підприємств 

Мукачівської 

міської ОТГ 

Міський 

бюджет 
40,00 40,00 40,00 

Проведення 

міжнародних 

конференцій, 

семінарів, робочих 

зустрічей, круглих 

столів тощо, в т.ч. 

участь в заходах 

приурочених до 

відзначення Дня 

Європи в Україні, 

Європейських Днів 

Добросусідства та 

інших. 

  

1.3.Організація участі міжнародних 

офіційних делегацій різного рівня міст 

побратимів (партнерів) Мукачівської 

міської ОТГ, закордонних гостей у 

фестивалях та інших спортивних і 

культурно-масових заходах 

2020-2022 

роки 
Відділ економіки 

ММР 

Міський 

бюджет 
40,00 40,00 40,00 

Участь міжнародних 

офіційних делегацій 

міст побратимів 

(партнерів) 

м.Мукачева у 

фестивалях та інших 

культурно-масових 

заходах 



№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуван-

ня 

Обсяги 

фінансування 

у 2020р. 

(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 

фінансування 

у 2021р. 

(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 

фінансуван

ня у 2022р. 

(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

  

1.4.Організація участі делегацій та 

представників Мукачівської міської 

ОТГ в культурних, освітніх, 

спортивних та інших заходах за 

кордоном, спрямованих на розвиток 

транскордонного співробітництва 

2020-2022 

роки 

Відділ економіки, 

відділ культури, 

управління освіти, 

молоді та спорту 

ММР 

Міський 

бюджет 
30,00 40,00 40,00 

Організація та 

забезпечення участі 

делегацій та 

представників 

Мукачівської міської 

ОТГ в культурних, 

освітніх, спортивних 

та інших заходів, 

спрямованих на 

розвиток 

транскордонного 

співробітництва 

  

1.5. Придбання сувенірної, промоційно-

інформаційної продукції про 

Мукачівську міську ОТГ та товарів з 

відповідною символікою 

2020-2022 

роки 
Відділ економіки 

ММР 

Міський 

бюджет 
60,00 70,00 70,00 

Придбання сувенірної, 

промоційно-

інформаційної 

продукції про 

Мукачівську міську 

ОТГ та товарів з 

відповідною 

символікою  

2. 
Розвиток туристичної 

діяльності 

2.1. Організація та проведення 

презентації туристичного потенціалу 

Мукачівської міської ОТГ, в тому числі 

і участь у обласних, регіональних та 

міжнародних заходах (виставково-

ярмаркових заходах, конференціях, 

круглих столах, форумах, тощо) 

2020-2022 

роки 

Відділ економіки 

ММР, суб’єкти 

господарювання 

Мукачівської 

міської ОТГ 

КП «ММТІЦ» 

Міський 

бюджет 
40,00 50,00 50,00 

Проведення 

презентацій 

інвестиційного та 

ділового потенціалу 

Мукачівської міської 

ОТГ на обласних, 

регіональних та 

міжнародних заходах 

  

2.2. Розробка та впровадження 

комплексного брендингу Мукачівської 

міської ОТГ з метою виготовлення лінії 

брендованих товарів та презентаційних 

матеріалів (в т.ч. бренд-буку) 

2020-2022 

роки 

Відділ економіки 

ММР, суб’єкти 

господарювання 

КП «ММТІЦ» 

Міський 

бюджет 
100,00 60,00 60,00 

Забезпечення розробки 

логотипу Мукачівської 

міської ради 

Мукачівської міської 

ОТГ та впровадження 

концепції брендингу 

  

2.3. Проведення відкритих екскурсій 

для гостей та мешканців Мукачівської 

міської ОТГ 

2020-2022 

роки 

Відділ економіки 

ММР, суб’єкти 

господарювання 

КП «ММТІЦ» 

Міський 

бюджет 
20,00 20,00 20,00 

Проведення ряду 

тематичних відкритих 

екскурсій для 

популяризації 

туристичної 

привабливості міста. 



№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуван-

ня 

Обсяги 

фінансування 

у 2020р. 

(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 

фінансування 

у 2021р. 

(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 

фінансуван

ня у 2022р. 

(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

  

2.4. Сприяння в організації та 

проведенні туристичного форуму,  

фестивалів,  виставок, ярмарок та інших 

заходів Мукачівської міської ОТГ 

2020-2022 

роки 

Відділ економіки 

ММР, суб’єкти 

господарювання 

КП «ММТІЦ» 

Міський 

бюджет 50,00 20,00 20,00 

Успішне проведення 

фестивально-

ярмаркових заходів, 

залучення волонтерів, 

забезпечення 

інформаційного 

супроводу гостей в 

місті. 

  

2.5. Виготовлення туристичних 

каталогів, путівників, довідників, 

промоційних буклетів , брошур, 

проспектів, фотоматеріалів та 

відеороликів про туристичну 

привабливість та потенціал 

Мукачівської міської ОТГ 

2020-2022 

роки 

Відділ економіки 

ММР, суб’єкти 

господарювання 

КП «ММТІЦ» 

Міський 

бюджет 50,00 60,00 60,00 

Виготовлення серії 

туристичних каталогів, 

путівників, довідників, 

промоційних буклетів , 

брошур, проспектів, 

фотоматеріалів та 

відеороликів  

  

2.6. Підготовка матеріалів щодо 

реєстрації торгових марок фестивалів, 

продукції місцевих (локальних) 

крафтових виробників, брендування 

продукції місцевих (локальних) 

крафтових виробників 

2020-2022 

роки 

Відділ економіки 

ММР, суб’єкти 

господарювання 

КП «ММТІЦ» 

Міський 

бюджет 
120,00 90,00 90,00 

Реєстарція торгових 

марок марок 

фестивалів, продукції 

місцевих (локальних) 

крафтових виробників, 

брендування продукції 

місцевих (локальних) 

крафтових виробників 

3. 
Розвиток інвестиційної 

діяльності  

3.1. Участь у регіональних та 

міжнародних семінарах, конференціях, 

тренінгах, форумах, робочих зустрічах, 

круглих столах, виставково-ярмаркових 

заходах з питань розвитку інвестиційної 

діяльності Мукачівської міської ОТГ  

2020-2022 

роки 

Відділ економіки, 

виконавчі органи 

ММР, комунальні 

підприємства та 

суб’єкти 

господарювання 

Мукачівської 

міської ОТГ 

Міський 

бюджет 
20,00 30,00 30,00 

Забезпечення участі у 

регіональних та 

міжнародних 

семінарах, 

конференціях, 

тренінгах, форумах, 

робочих зустрічах, 

круглих столах, 

виставково-

ярмаркових заходах з 

питань розвитку 

інвестиційної 

діяльності 

Мукачівської міської 

ОТГ 



№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуван-

ня 

Обсяги 

фінансування 

у 2020р. 

(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 

фінансування 

у 2021р. 

(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 

фінансуван

ня у 2022р. 

(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

  

3.2. Організація і проведення 

презентацій інвестиційного та ділового 

потенціалу Мукачівської міської ОТГ, 

конференцій, форумів, робочих 

зустрічей, навчально-практичних 

семінарів з питань залучення іноземних 

інвестицій в економіку Мукачівської 

міської ОТГ 

2020-2022 

роки 
Відділ економіки 

ММР 

Міський 

бюджет 
150,00 200,00 200,00 

Проведення 

конференцій, форумів, 

робочих зустрічей, 

семінарів з питань 

залучення іноземних 

інвестицій в економіку 

Мукачівської міської 

ОТГ 

  

3.3. Організація підготовчих заходів 

(збір матеріалів, забезпечення 

перекладу при написанні грантових 

проектів), розробка проектів, 

підготовка заявок на конкурси проектів 

з фінансуванням за рахунок джерел 

міжнародної технічної допомоги 

2020-2022 

роки 

Відділ економіки 

ММР 

Міський 

бюджет 
10,00 10,00 10,00 

Організація 

підготовчих заходів, 

збір матеріалів, при 

написанні проектів,  

забезпечення 

перекладу 

аплікаційних заявок на 

робочу мову грантових 

програм, розробка та 

подання проектів на 

конкурси 

  

3.4. Організація та проведення 

семінарів, конференцій, тренінгів, 

форумів, робочих зустрічей, круглих 

столів з питань залучення міжнародної 

технічної допомоги та пошуку 

партнерів 

2020-2022 

роки 
Відділ економіки 

ММР 

Міський 

бюджет 
30,00 30,00 30,00 

Забезпечення участі у 

конференціях, 

форумах, семінарах, 

тренінгах з питань 

залучення міжнародної 

технічної допомоги та 

пошуку партнерів 

  
3.5. Співфінансування заходів в рамках 

грантових проектів 

2020-2022 

роки 
Відділ економіки 

ММР 

Міський 

бюджет 
50,00 50,00 50,00 

Забезпечення 

співфінансування 

заходів в рамках 

грантових проектів 

4. 
Сприяння розвитку 

економічної діяльності 

4.1. Забезпечення участі у регіональних 

та міжнародних виставкових заходах, 

конференціях, бізнес-форумах, круглих 

столах, семінарах, тренінгах з метою 

презентації економічного потенціалу 

Мукачівської міської ОТГ 

2020-2022 

роки 

Відділ економіки, 

виконавчі органи 

ММР, суб’єкти 

господарювання 

Мукачівської 

міської ОТГ 

Міський 

бюджет 
30,00 40,00 40,00 

Проведення 

презентацій 

економічного 

потенціалу 

Мукачівської міської 

ОТГ на виставково-

ярмаркових та інших 

заходах різного рівня. 



№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуван-

ня 

Обсяги 

фінансування 

у 2020р. 

(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 

фінансування 

у 2021р. 

(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 

фінансуван

ня у 2022р. 

(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

  

4.2. Організація та проведення робочих 

зустрічей, круглих столів, семінарів з 

представниками підприємств, установ, 

організацій та фізичними особами-

підприємцями  різних сфер економічної 

діяльності 

Мукачівської міської ОТГ з питань 

розвитку МСП, проведення опитувань 

та економічних досліджень в цій сфері 

2020-2022 

роки 

Відділ економіки, 

КП «ММТІЦ», 

суб’єкти 

господарювання 

Міський 

бюджет 
50,00 40,00 40,00 

Проведення круглих 

столів з 

представниками 

підприємств, установ, 

організацій та 

фізичними особами-

підприємцями 

Мукачівської міської 

ОТГ 

  

4.3. Виготовлення промоційних 

довідників, брошур, буклетів, 

проспектів, фотоматеріалів та 

відеороликів про економічний 

потенціал Мукачівської міської ОТГ, 

вільні земельні ділянки, проекти, 

інвестиційні пропозиції, тощо 

2020-2022 

роки 

Відділ економіки, 

суб’єкти 

господарювання 

Міський 

бюджет 
20,00 20,00 20,00 

Виготовлення серії 

довідників, брошур, 

буклетів, проспектів, 

фотоматеріалів та 

відеороликів про 

інвестиційну 

привабливість 

Мукачівської міської 

ОТГ ,інвестиційно 

привабливі об’єкти, 

земельні ділянки, 

проекти, інвестиційні 

пропозиції 

  

4.4. Проведення інформаційних, 

навчальних, практичних семінарів із 

представниками та суб’єктами МСП 

різних сфер економічної діяльності, в 

т.ч. консультацій з питань розвитку 

підприємництва 

2020-2022 

роки 

Відділ економіки, 

КП «ММТІЦ», 

суб’єкти 

господарювання 

Міський 

бюджет 
50,00 50,00 50,00 

Успішне проведення 

інформаційних, 

навчальних, 

практичних семінарів 

із представниками та 

суб’єктами бізнесу 

різних сфер 

економічної діяльності 

 Усього за програмою 
Міський 

бюджет 
1 000,00 1 000,00 1 000,00  

 

 

Секретар міської ради                  І.Маняк 



Додаток 3 
до Програми розвитку економічної,  

міжнародної, інвестиційної та туристичної  

діяльності Мукачівської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020-2022 роки 

 

Інформація про виконання програми за _______ рік 

1.    
 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2.    
 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 

3.    
 КФКВ  Найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

4.Напрями  діяльності та заходи програми  

№ 

п/п 
Захід 

Головний  

виконавець 

 та строк 

 виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн.  Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.  
Стан 

виконання 

заходів 

(результатив

ні показники 

виконання 

програми) Всього 

У тому числі: 

Всього 

У тому числі: 

Міський 

бюджет 

Місцевий 

бюджет Районний, 

міський (міст 

обласного 

підпорядкування

) бюджети 

Кошти 

небюджде

тних 

джерел 

Міський 

бюджет 

Місцевий 

бюджет Районний, 

міський (міст 

обласного 

підпорядкува

ння) 

бюджети 

Кошти 

небюдждет

них джерел 

              

 

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:  
тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд 

         

 

Секретар міської ради                                                   І. Маняк 


