
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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2021 року № ЬЬО

Про затвердження Програми розвитку міжнародного 
співробітництва Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2022-2024 роки

Керуючись статтями 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», відповідно до законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про закордонних 
українців», «Про транскордонне співробітництво», постанови Кабінету 
Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи 
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» із 
змінами, з метою створення сприятливих умов для розвитку міжнародного 
співробітництва, реалізації євроінтеграційної політики України на місцевому 
рівні, селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку міжнародного співробітництва 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (далі -  
Програма), що додається.

2. Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради при 
формуванні селищного бюджету передбачити кошти на реалізацію Програми в 
межах наявних фінансових ресурсів.

3. Контроль за виконанням їшення доручити постійнш комісії з 
економічних питань, упра^ комунальною власністю, 
житлово-комунального го^щдадсж^ інвУстиційного розвитку, земельних 
відносин, екології, ш л та благоустрою (голова комісії 
Олександр КРУК).

Селищний голов Василь КОВЕНЬКО



СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого 
комітету селищної ради 
01 грудня 2021 року № 186

Рішення селищної ради
2021 року №

Програма
розвитку міжнародного співробітництва Володимирецької селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки

І. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Виконавчий комітет Володимирецької 
селищної ради

2. Розробник Програми
Відділ економіки, інвестицій, 
житлово-комунального господарства 
Володимирецької селищної ради

3. Співрозробники Програми Виконавчі органи Володимирецької 
селищної ради

4. Відповідальний виконавець 
Програми

Відділ економіки, інвестицій, 
житлово-комунального господарства 
Володимирецької селищної ради

5. Учасники Програми

Виконавчий комітет Володимирецької 
селищної ради, Управління 
соціально-культурної сфери, відділ 
економіки, інвестицій, 
житлово-комунального господарства 
Володимирецької селищної ради

6. Терміни реалізації Програми 2022-2024 роки

7.

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього 
тис.грн.

Обсяг фінансування визначається щороку 
відповідно до бюджетних призначень на 
поточний рік та потреби

8. Основні джерела 
фінансування Програми

Бюджет Володимирецької селищної ради, 
кошти комунальних підприємств та інші 
джерела, незаборонені законодавством

П. Загальні положення
Програма розвитку міжнародного співробітництва Володимирецької 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роїш розроблена відділом 
економіки, інвестицій, житлово-комунального господарства Володимирецької 
селищної ради відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про транскордонне співробітництво». Указу Президента України



«про День Європи» від 19.04.2003 року № 339/2003, Європейської рамкової 
конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами 
або властями (постанова Верховної Ради України від 14.07.1993 року № 3384-12 
«Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про 
транскордонне співробітництво між територіальними общинами або 
властями»), Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

III. Мета та цілі Програми
Метою Програми щодо розвитку міжнародного співробітництва та 

європейської інтеграції є встановлення партнерських зв’язків та налагодження 
ефективної співпраці з адміністративно-територіальними одиницями інших 
країн, країн-членів та кандидатів до членів Європейського Союзу, активізація 
транскордонного співробітництва. Також Програма націлена на істотне 
покращення обізнаності громади щодо ЄС, перспектив європейської інтеграції 
України та її механізмів, а також забезпечення широкої суспільної підтримки 
європейського вибору України.

Основні цілі програми:
- встановлення та поглиблення економічних, інвестиційних, соціальних, 

освітніх, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин з громадами 
іноземних країн;

- підвищення поінформованості міжнародного співтовариства про 
Володимирецьку громаду, її економічні та інвестиційні можливості, культурні 
та історичні традиції, а також формування позитивного міжнародного іміджу 
України в цілому та Володимирецької громади зокрема;

- розвитку торговельно-економічного, інвестиційного, культурного, 
соціального, агропромислового та інших напрямів співробітництва 
Володимирецької селищної територіальної громади з 
адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав на засадах 
взаємної вигоди та у відповідності із регіональними інтересами;

- залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та кращого 
іноземного управлінського досвіду;

- налагодження успішної співпраці із закордонними українцями в 
різноманітних сферах життя щодо захисту національних, інтелектуальних і 
духовних цінностей в Україні й за кордоном, задоволенні 
національно-культурних і мовних потреб закордонних українців, створенні 
засад для розвитку і ефективного використання інтелектуального, духовного та 
фізичного потенціалу нації.

IV. Сучасний стан розвитку міжнародного співробітництва, 
європейської інтеграції та залучення міжнародної технічної допомоги

Міжнародне співробітництво є одним із ефективних інструментів 
поглиблення взаємодії його суб’єктів та учасників, що сприяє спільному 
вирішенню завдань місцевого та регіонального розвитку, прискоренню процесів 
наближення рівня життя населення прикордонних регіонів до



середньоєвропейського рівня та здійсненню євроінтеграційних заходів на 
регіональному рівні.

Одним із пріоритетів виконавчого комітету є організація та 
координування дій, спрямованих на підтримку економічної, культурної та 
освітньої співпраці з містами зарубіжжя, сприяння в започаткуванні зв’язків з 
міжнародними організаціями та муніципалітетами.

Зважаючи на те, що громада існує майже лише рік, то стверджувати про 
наявність тісних міжнародних зв’язків громади недоцільно. Хоча представники 
місцевого бізнесу в ході своєї діяльності встановили певні економічні 
партнерства з бізнес-структурами таких країн як Китай, Польща, Чехія, 
Хорватія, Єгипет, проте вони базуються здебільшого на експорті сировини: 
дерево, бурштин, ягоди та не є постійними.

V. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Зважаючи на складну економічну ситуацію в державі, пов’язану зі 

світовою фінансово-економічною кризою, на сьогодні існує ряд питань, 
вирішення яких потребує проведення заходів, котрі сприяли б підвищенню 
конкурентоспроможності громади як на державному, так і на міжнародному 
рівні, інформуванню населення про переваги євроінтеграції України, залученню 
міжнародної технічної допомоги в розвиток громади.

Перш за все, це підвищення конкурентоспроможності економіки, яке 
стримується слабкою конкуренцією на ринках енергоносіїв, повільним 
впровадженням новітніх технологій, високою їх енергоємністю, незадовільною 
якістю активів та низькою їх прибутковістю, високим процентом сплати за 
кредити, недосконалою бюджетною політикою та бюджетним плануванням.

Найбільш проблемним завданням продовжує залишатися забезпечення 
стійкого функціонування житлово-комунальної сфери. Низька ефективність 
використання водопостачання в місті є наслідком деформованої структури їх 
виробництва та споживання, використання застарілих виробничих фондів.

Існує необхідність підвищення ефективності енергоспоживання в 
бюджетній сфері громади. Реалізація рішень, прийнятих на Саміті тисячоліття 
ООН у 2000 році, надає особливої актуальності розв’язанню екологічних 
проблем в громаді, зокрема щодо поводження з твердими побутовими 
відходами.

Потребує істотного реформування існуюча система охорони здоров’я. 
Недостатньо приділяється уваги в громаді профілактиці здоров’я громадян та 
пропагуванню здорового способу життя.

Система освіти в цілому відповідає європейським стандартам, але 
потребує подальшої гармонізації з ними. Для забезпечення переходу до 
економіки, що ґрунтується на наукових технологіях, необхідне поліпшення 
якості та забезпечення рівного доступу до освіти, післядипломного навчання, 
підвищення кваліфікації вчителів та викладачів.



Відсутність дієвих регіональних туристичних програм, недостатня якість 
існуючих туристичних маршрутів пам’ятками історико-архітектурної спадщини 
громади не відповідає сьогоднішнім вимогам розвитку туризму. Необхідно 
також активніше залучати громадськість до вирішення соціально-побутових 
проблем громади.

Проблемними питаннями співробітництва з донорами залишаються 
недостатня участь з боку підрозділів виконавчого комітету селищної ради у 
визначенні змісту проектів і програм під час їх підготовки, низька ефективність 
окремих форм співробітництва, що пропонуються донорами, переважне 
використання послуг іноземних експертів у міжнародних проектах.

Розширення участі місцевих експертів у проектах міжнародної технічної 
допомоги сприятиме підвищенню спроможності наших фахівців приіімати 
управлінські рішення на рівні міжнародних стандартів та поширенню здобутих 
знань.

Разом з тим, для досягнення більшої ефективності та прозорості процесу 
надання допомоги необхідно забезпечити ефективну співпрацю з донорськими 
організаціями щодо розроблення проектів, обговорення їх цілей, завдань, 
проведення моніторингів, застосування критеріїв оцінки проміжних та кінцевих 
результатів реалізації, а також інформування громадськості про проектну 
діяльність.

VI. Напрями виконання Програми
Міжнародне співробітництво володимирецької селищної громади 

повинно здійснюватися з урахуванням соціально-економічного, ресурсного, 
наукового і освітнього потенціалу регіону, географічного положення.

Основною метою подальшого поглиблення міжнародного співробітництва 
є сталий розвиток громади. Серед пріоритетних напрямів міжнародного 
співробітництва, зокрема, такі:

- підтримка розвитку інновацій та новітніх технологій;
- інтенсифікація заходів, спрямованих на забезпечення внутрішньої 

єдності та територіальної цілісності;
- зростання конкурентоспроможності регіональної економіки;
- розвиток транскордонного співробітництва, зокрема, в сфері економіки, 

культури, освіти, туризму, спорту тощо;
- підтримка співпраці з іноземними партнерами у сфері розвитку туризму;
- формування та підтримка позитивного іміджу громади за кордоном;
- просування економічного, інвестиційного, туристичного, наукового, 

культурного потенціалу громади завдяки участі у заходах міжнародного 
характеру;

- розроблення стратегічних компонентів іміджу;
- отримання та поширення нових знань та досвіду у сфері розвитку 

сільських територій;



- підтримка заходів, спрямованих на збереження та розвиток культурної 
спадщини регіону;

- підтримка розвитку громадянського суспільства;
- покращення рівня освіти шляхом розвитку взаємовигідних зв‘язків з 

іноземними партнерами, обміну досвідом і проведення заходів, спрямованих на 
європейську інтеграцію;

- підтримка заходів, спрямованих на покращення охорони здоров’я 
населення, в тому числі шляхом підвищення рівня професійної підготовки 
лікарів та інших медичних працівників;

- розвиток міжнародного співробітництва наукових та дослідних закладів, 
підприємств у контексті вивчення й передачі досвіду та технологій;

- співпраця із закордонними українцями;
- залучення міжнародної технічної допомоги;
- вивчення досвіду з питань функціонування європейських регіонів у 

контексті їх членства в Європейському Союзі та міжнародних організаціях.

VII. Шляхи і способи розв’язання проблеми
Програма має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у 

сфері розвитку експортного потенціалу області, європейської інтеграції, 
покращення міжнародного іміджу, поглиблення співробітництва з іноземними 
регіонами-партнерами, закордонними українцями та залз^ення міжнародної 
технічної допомоги. Її перевагою є можливість забезпечення комплексного 
підходу до розв‘язання проблеми розвитку міжнародного співробітництва та 
зовнішньоекономічної діяльності.

Альтернативою Програмі може бути здійснення окремих заходів, 
спрямованих на розвиток міжнародного співробітництва та пов’язаних з 
європейською інтеграцією.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:
- визначення стратегічних пріоритетів розвитку співробітництва та 

використання потенціалу регіонів-партнерів у вирішенні нагальних питань 
соціально-економічного розвитку області;

- оптимізації співпраці з іноземними регіонами-партнерами;
- налагодження й розширення співпраці з міжнародними організаціями, а 

також з органами влади, дипломатичними представництвами, консульськими 
установами, іншими організаціями іноземних держав;

активізації інформаційної роботи, спрямованої на просування 
експортного, інвестиційного та туристичного потенціалу громади;

- забезпечення виготовлення інформаційної та презентаційної продукції 
про громаду на рівні сучасних міжнародних стандартів;

- здійснення заходів міжнародного характеру за участю представників 
іноземних установ та організацій, дипломатичного корпусу;

широкого представлення місцевих товаровиробників у ході 
міжнародно-виставкових заходів як в Україні, так і за кордоном;



- використання потенціалу та ресурсів співпраці з регіонами-партнерами, 
становлення нових взаємовигідних стос)шків з 
адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн;

- організації та проведення навчальних семінарів для представників 
органів місцевого самоврядування з питань участі в програмах міжнародної 
технічної допомоги;

- підготовки та написання проектів у рамках програм фінансової 
допомоги Європейського Союзу, міжнародних організацій та країн-допорів;

- організації та проведення міжнародних семінарів, конференцій, форумів, 
фестивалів та виставок, спрямованих на поглиблення співпраці з іноземними 
регіонами й міжнародними організаціями;

- організації та здійснення заходів, спрямованих на популяризацію регіону 
за кордоном і формування стійкого позитивного іміджу Володимиреччини.

VIII. Завдання і заходи Програми
Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку до 

Програми.

IX. Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть можливість:
- розробити формат співпраці з регіонами-партнерами, встановити нові 

перспективні зв‘язки з адміністративно-територіальними одиницями іноземних 
країн;

використовувати потенціал міжнародного співробітництва для 
популяризації Володимирецької громади за кордоном;

- залучати міжнародну технічну допомогу для реалізації соціальних, 
екологічних, інвестиційних та інших проектів;

- підвищити професійну кваліфікацію фахівців органів місцевого 
самоврядування щодо залучення міжнародної технічної допомоги, здійснення 
зовнішніх зносин, програм фінансової допомоги Європейського Союзу та інших 
питань;

- вивчати кращий іноземний досвід в різних сферах діяльності з метою 
його подальшого запровадження в громаді;

- представити громаду, її економічні та інвестиційні можливості, 
культурні та історичні традиції під час проведення та участі у міжнародних 
конференціях, бізнес-форумах та інших заходах міжнародного характеру;

- щорічно збільшувати обсяги експорту товарів з пропорційним 
зростанням виробництва, розширювати ринки збуту, залучати прямі іноземні 
інвестиції.



X. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, зацікавлених установ і організацій, інших передбачених законом 
джерел.

Юрій БЛИЩИК



ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання Програми розвитку міжнародного співробітництва

Додаток до Програми

Заходи Відповідальні за 
виконання Строк виконання Джерела

фінансування

Обсяги 
фінансування (тис. 

гривень)

Очікувані
результати

2022 2023 2024

Завдання І. Розвиток і поглиблення міжнародного та транскордонного співробітництва

Реалізація положень 
міжрегіональних угод, 
укладених в рамках 
планованих дво- та 
багатосторонніх 
документів

Виконавчий комітет 
Володимирецької 
селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

100 100 100 Розвиток 
співпраці 3 
іноземними 
партнерами

Організаційне 
забезпечення та 
проведення візитів 
делегацій 
Володимирецької 
селищної територіальної 
громади в зарубіжні 
країни

Виконавчий комітет 
В олодимирецької 
селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

250 250 300 Розширення 
міжнародного 

співробітництва, 
формування та 

підтримка 
позитивного 

іміджу

Організація та 
проведення зустрічей 3 
представниками 
іноземних країн, а також 
дипломатичних

Виконавчий комітет 
Володимирецької 
селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

250 250 300 Розширення 
міжнародного 

співробітництва, 
формування та 

підтримка



представництв, 
консульських установ, 
інших офіційних 
представництв іноземних 
держав і міжнародних 
організацій (далі - 
представники 
дипломатичного корпусу)

позитивного
іміджу

Рівненщини

Виготовлення та 
придбання протокольної 
атрибутики та 
канцелярської продукції 
для забезпечення 
належного рівня 
проведення заходів 
міжнародного характеру, 
зокрема, за участю 
членів іноземних 
делегацій або 
представників 
дипломатичного корпусу

Виконавчий комітет 
В ол одимирецької 
селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

50 60 60 Забезпечення 
належного рівня 

проведення 
заходів 

міжнародного 
характеру

Завдання II. Розвиток транскордонного співробітництва та забезпечення участі у програмах міжнародної технічної допомоги

Забезпечення участі 
делегацій громади у 
проектах та спільних 
заходах в рамках 
єврорегіональних, 
транскордонних та 
європейських ініціатив

Виконавчий комітет Щороку Місцевий 60 70 70
Володимирецької бюджет
селищної територіальної
ради

Розширення
транскордонного
співробітництва,

активізація
діяльності
суб’єктів

транскордонного
співробітництва



Проведення та участь 
представників громади у 
навчаннях та інших 
інформаційних заходах з 
питань залучення 
зовнішніх ресурсів та 

розвитку міжнародної 
діяльності в області та за 
її межами

Виконавчий комітет 
В ол одимирецької 
селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

60 60 60 Підвищення 
якості та 

збільшення 
кількості поданих 
проектних заявок

Забезпечення 
поглиблення 
транскордонного 
співробітництва в галузі 
освіти, культури, 
туризму, охорони 
здоров'я, охорони 
навколишнього 
природного середовища, 
запобігання ризикам та 
стійкості до катастроф, а 
також інших галузей, у 
тому числі визначених у 
європейських 
програмах і програмах 

розвитку 
транскордонного 
співробітництва

Виконавчий комітет 
В ол одимирецької 
селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

100 100 100 Активізація 
співпраці 
суб'єктів 

транскордонного 
співробітництва 
спрямована на 

зал}дїення 
міжнародної 

технічної 
допомоги

Розроблення, подання та 
супровід проектів 
міжнародної технічної 
допомоги, у тому числі 
спрямованих на 

розвиток ____________

Виконавчий комітет 
Володимирецької 
селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

50 60 60 Підвищення
рівня

міжрегіонального
та

міжінституційног 
о партнерства у



транскордонного 
співробітництва, із 
залученням незалежних 
експертів, і 
співфінансування 
проектів, що
реалізуються на території 
Володимирецької 
селищної територіальної 
громади на конкурсній 
основі

сфері реалізації 
проектів 

міжнародної 
технічної 
допомоги

Завдання III. Підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства про Володимирецьку селищну територіальну громаду

Розроблення ескізів, 
виготовлення та 
придбання 
інформаційних, 
презентаційних 
матеріалів та 
інформаційно-рекламних 
матеріалів про область, 
сувенірної продукції для 
вручення або передачі 
членам офіційних 
делегацій, 
дипломатичним 
представництвам 
України за кордоном, 
представникам 
іноземних країн, та 
поширення у рамках 
участі та/або проведення

Виконавчий комітет 
Володимирецької 
селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

зо 40 50 Забезпечення 
належного рівня 

проведення 
заходів 

міжнародного 
характеру, 

формування та 
підтримка 

позитивного 
іміджу 

Рівненщини



заходів міжнародного 
характеру

Висвітлення інформації 
про Володимирецьку 
селищну територіальну 
громаду та міжнародне 
співробітництво у 
засобах масової 
інформації та соціальних 
мережах.

Проведення
інформаційних заходів за 
участю представників 
іноземних засобів 
масової інформації

Виконавчий комітет 
В олодимирецької 
селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

40 50 50 Підвищення 
рівня 

поінформованост 
і міжнародного 
співтовариства 

про Рівненщину

Участь представників 
області в заходах 
міжнародного характеру 
та проведення заходів в 
громаді з метою 
формування позитивного 
іміджу

Виконавчий комітет 
В олодимирецької 

селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

100 100 100 Популяризація 
громади за 
кордоном, 

просування її 
економічного, 

інвестиційного, 
туристичного, 

освітнього 
потенціалу

Проведення в області 
Дня Європи, днів держав 
-  членів ЄС та 
регіонів-партнерів

Виконавчий комітет 
В олодимирецької 

селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

70 80 90 Підвищення 
рівня обізнаності 

у сфері 
європейської 

інтеграції



Виготовлення та 
придбання
інформаційних, в тому 
числі статистичних, 
аналітичних матеріалів 
тощо, поліпшення 
матеріально-технічного 
забезпечення з метою 
вріконання заходів 
Програми

Виконавчий комітет 
Володимирецької 

селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

50 50 50 Покращення 
якості технічного 

супроводу 
проведення 

заходів 
міжнародного 

характеру

Завдання IV. Забезпечення реалізації державної політики щодо співпраці із закордонними українцями

Організація та 
проведення заходів 
спрямованих на розвиток 
зв'язків між
об'єднаннями українців 
за кордоном та підтримку 
співпраці із 
закордонними 
українцями

Виконавчий комітет 
В олодимирецької 

селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

зо ЗО ЗО Використання 
потенціалу 
української 

діаспори для 
формування 
позитивного 

іміджу регіону

придбання та 
виготовлення фото-, 
аудіо-, відеопродукції, 
друкованої та 
електронної продукції, 
предметів національної 
символіки

Виконавчий комітет 
Володимирецької 

селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

20 20 20 Сприяння 
задоволенню 

національно-куль 
турних і мовних 

потреб 
закордонних 

українців

Завдання V. Підтримка та просування експорту

Проведення та участь 
представників громади у

Виконавчий комітет 
В о лодимир ецької

Щороку Місцевий
бюджет

зо ЗО ЗО Розширення 
ринків збуту та



заходах спрямованих на 
забезпечення підтримки 
конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств 
та активізацію співпраці 
з підприємствами держав 
- членів Європейського 
Союзу, а також на 
забезпечення просування 
експорту та підтримки 
експортоорієнтованих 
виробництв, реалізації 
інвестиційних та 
інноваційних проектів

селищної територіальної 
ради

підтримка
експорту
місцевих

підприємств,
стимулювання

інновацій

Забезпечення участі 
делегацій громади, у 
тому числі представників 
ділових кіл, у 
міжнародних 
виставково-ярмаркових 
заходах, інших заходах 
економічного, 
інноваційного та 
інвестиційного 
спрямування в Україні та 
за кордоном

Виконавчий комітет 
В олодимирецької 

селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

70 70 70 Забезпечення 
представлення 

громади у 
міжнародних 

заходах та 
проектах з 
просування 
експорту, 
розвитку 

інвестицій та 
інновацій

Підготовка 
інформаційних та 
презентаційних 
матеріалів про 
експортоорієнтовані 
підприємства та 
експортний потенціал

Виконавчий комітет 
В олодимирецької 

селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

зо ЗО ЗО Підвищення 
рівня обізнаності 

іноземних 
ділових кіл щодо 

місцевих 
експортоорієнтов



області українською та 
іноземними мовами

аних
товаровиробників

Інформаційна підтримка 
експорту (просування 
експортного потенціалу 
області, сприяння в 
просуванні регіональних 
підприємств на 
внутрішньому та 
зовнішньому ринках, 
забезпечення 
повноцінного 
функціонування та 
наповнення
інформаційних ресурсів, 
розміш,ення матеріалів 
про зовнішньоекономічні 
можливості регіону у 
міжнародних 
спеціалізованих 
виданнях, у тому числі 
на спеціалізованих 
Інтернет-порталах)

Виконавчий комітет 
Володимирецької 

селищної територіальної 
ради

Щороку Місцевий
бюджет

40 40 40 Запровадження 
нових форм 

налагодження 
контактів між 

вітчизняними та 
зарубіжними 
суб'єктами 

го сподарювання, 
популяризація 

експортних 
можливостей

Всього 1330 1380 1500
у тому числі місцевий бюджет 997,5 1035 1125


