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оцiнки результативностi реалiзацii flержавноi стратегii регiонального розвитку на перiод до 2020 року
за 2018 piK
стан виконання

з/п

Найменування
цiлi Стратегii

Найменування
iндикатора,
одиниця вимiру

Базове
значення
iндикатора

Прогнозне
значення
iндикатора
(2020 piK)

Фактичне
значення
iндикатора
(2018 piK)
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118 207,6
(2017 piK)
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175 641

19| 7зб
(2016 piK)

високии
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IJiль 2.
Територiа_пьна

соцiальноекономiчна
iнтеграчiя i
просторовий
розвиток
2

2019 рlк
Ё. }-

I_{iль 1.

Пiдвищення рiвня
конкурентоспроможностi
регiонiв

Наявний дохiд у
розрахунку на
одну особу,
гривень

Валовий
регiональний
продукт (у
фактичних цiнах)
у розрахунку на
одну особу,
гривень

91 з57
(2015 piK)

l17

iндикатора
(з порiвняльною
оцiнкою
фактичного
значення i
прогнозного
значення)
(високий/середнiй/
низький)

Проблемнi питання, ix вплив на
досягнення прогнозного значення
iндикатора (з поясненням причини
ix виникнення та зазначенням
механiзму вирiшення
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Щiль

1.

пiдвищення рiвня
конкурентоспроможностi
регiонiв

_)

Обсяг прямих
iноземних
iнвестицiй
(акцiонерного
капiта_пу)

у
розрахунку на
одну особу
населення
наростаючим

пiдсрtком

з

початку
iнвестування,
доларiв США

4

5

6

7

7 469
(2016 piK)

9 665

5 725,6
(сiченьвересень
2018 року)

низькии
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Станом на

0 1 .1 0.20 l 8 обсяг унесених в
eKoHoMiKy MicTa Киева прямих

iноземних iнвестицiй (акцiонерного
капiтшу) з початку iнвесryвання
становив lб 540,3 млн дол. CIIIA
(5 |,7 % загальнодержавного обсяry),
що на 1,2 Yо бlльlле до обсягiв на
початок2018 року.
Повiльнi темпи зростання показникiв
iнвестицiйноТ дiяльностi пояснюються
наслiдками загальноТ в краiЪi
соцiально-економiчноТ

кризи

попереднiх poKiB.
Основними заходами, спрямованими
на полiпшення стану iноземного
iнвесryвання, е:
спрощення процедур iнвесryвання у
рiзнi сфери життсдiяльностi/економiки
MicTa;

забезпечення зростання рiвня

прозоростi взасмодiТ мiсцевих органiв
влади та iHBecTopiB;

просування iнвестицiйного потенцiалу
MicTa на мiжнародних виставкових
заходах;
забезпечення максимrшьного
використання потенцiалу закордонних

вiзитiв керiвництва MicTa для зчrлучення
мiжнародноТ спiльноти до
iнвесryвання;

змiцнення законодавчоТ

бази

та

правового поля у сферi iнвестицiйноi
дiяльностi (на загальнодержавному та
мiсцевому рiвнях)

