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ПЛАН 

завдань та заходів з реалізації Експортної стратегії України, 

(“дорожньої карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2018-2021 роки в місті Бережани 

 
Назва 

завдання 

Назва заходу Відповідальний 

виконавець 

Строк  

виконання 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 

1. Зміцнення 

комплексної 

інституційної 

основи для 

стимулювання 

інновацій 

1) забезпечення умов для створення та/або центрів 

інноваційних технологій та секторальних кластерів у 

місті з метою підвищення конкурентоспроможності 

експортоорієнтованих підприємств. Такі центри та 

кластери повинні надавати підтримку стартапам у 

створенні умов для розвитку науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт, сприяти створенню 

кластерів у виробництві, розробляти спеціальні 

комплекси заходів для підтримки інновацій 

Сектор економіки 

міської ради 

II квартал 

2018 року 

 

 

 

 

 

IV квартал 

2018 року 

розроблення та 

затвердження регіонального 

плану створення та розвитку 

центрів інноваційних 

технологій  

 

розроблення та затверд-

ження плану підтримки 

інновацій для кожного 3 

перспективних кластерів 

2. Поліпшення 

правових та 

економічних 

умов для 

здійснення 

міжнародної 

торгівлі 

1) забезпечення виконання Експортної стратегії України 

(“дорожньої карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 

2017-2021 роки, в частині надання інформаційних 

матеріалів при розробленні та затвердженні 

секторальних, крос- секторальних та пілотних стратегій  

Сектор економіки 

міської ради 

IV квартал 

2018 року 

затвердження пілотних 

стратегій, 

що охоплюють пріоритетні 

галузі області 



3. Стимулю-

вання під-

приємницької 

діяльності 

серед 

підприємств, 

зокрема малих 

та середніх 

підприємств, та 

молоді 

1) забезпечення умов для стимулювання 

загальнонаціонального підприємницького менталітету 

шляхом включення навчальних курсів з підприємництва  

та міжнародної торгівлі до навчальних програм 

початкових та середніх шкіл, а також інших навчальних 

закладів 

відділ 

освіти,молоді і 

спорту 

Бережанської 

міської ради 

 

2019 рік 

 

 

 

розроблення та 

запровадження навчального 

курсу з підприємництва і  

міжнародної торгівлі та 

внесення їх до навчальних 

програм закладів початкової 

та базової середньої освіти, а 

також інших закладів освіти 

4. Покращення 

управлінських 

навичок серед 

працівників 

діючих 

підприємств, 

зокрема малих 

та середніх 

1) забезпечення сприяння щодо створення системи 

стимулів для експортоорієнтованих підприємств, 

надання сприяння у запровадженні навчальних програм 

для  співробітників підприємств, у тому числі програми 

дистанційного навчання, підвищення кваліфікації, 

управлінських навичок та професійного розвитку 

Сектор економіки 

міської ради 

IV квартал 

2018 року 

 

 

IV квартал 

2020 року 

 

створення системи стимулів 

для експортоорієнтованих 

підприємств 

 

розроблення та 

впровадження пілотної 

програми підвищення 

фахового рівня 

співробітників 

експортоорієнтованих 

підприємств в одному 3 

перспективних секторів 

 

 
 

         Керуючий справами (секретар) 

         виконавчого комітету міської ради                        О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 
 
 
 
 

 


