ПЛАН
МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
„Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності
в секторі агропромислового виробництва
Пирятинського субрегіону“

План затверджено
рішенням 42 сесії
міської ради
сьомого скликання
від 23.08.2018 № 247

План розроблено за підтримки
ініціативи Європейської комісії „Мери за
економічне зростання“ та розглянуто
експертами Світового Банку, які
вважають, що план відмінно відповідає
принципам вищезазначеної ініціативи
ЄК. Зміст документу є власністю та
відповідальністю Пирятинської міської
ОТГ

План дій
•
•

•
•
•
•
•

Складається з 39 дій спрямованих на реалізацію 3 основних цілей
Відповідно цілям розроблено 3 проектні ідеї : будівництво переробного підприємства,
підтримка асоціацій агробізнесу, створення Агенції регіонального розвитку

Термін реалізації - 01.01.2019-31.12.2020 , звіт про виконання – 1 раз на півроку
„Мʼякі заходи“ становлять 44%
Загальна сума заходів Плану становить 14 145 000 грн або 461 201 Євро. У першому півріччі
на заходи витрачено 8,5 тис.грн або 282,22 євро коштів бюджету міської ОТГ

По кожному із заходів визначені вимірювані показники та критерії ефективності
Планується публікація у ЗМІ інформації про виконання Плану

Бачення: Пирятинський субрегіон є відомим на регіональних ринках місцем
виробництва широкого спектру харчових продуктів, осередком
впровадження кращого бізнес-досвіду, що забезпечує нові можливості для
інвестування в рамках партнерських звʼязків та зростання зайнятості.

Показники моніторингу за 1 півріччя 2019 року
Дії / Ідеї проекту (-ів)

Результат

Очікувані
результати

Факт
викона
ння
3
2

1.1.1. Сприяння налагодженню партнерства між місцевими підприємствами АПК
1.2.2. Стимулювання інновацій в сфері технології перероблення агропродукції (ресурсо-,
енергозбереження, обладнання для фа-сувальних ліній продукції без використання пластикової
плівки)

Кількість зустрічей
2 зустрічі
Кількість публікацій у 2 публікації
ЗМІ; презентацій

2.1.1. Поширення в ЗМІ інформації про кращий бізнес-досвід місцевих підприємств

Кількість відеосюжетів
Кількість
зареєстрованих ФОП

1 відео1
сюжет
5, з них жінок 55/23
–1

Кількість зустрічей

3 зустрічі

3

2 заходи

2

2.2.4. Проведення інформаційної компанії щодо популяризації участі МСП в бізнес-асоціаціях

Кількість „круглих
столів“
Кількість публікацій

2 публікації

2

2.3.1. Створення он-лайн сторінки „Актуальні питання розвитку бізнесу“ на веб-сайті МР

Кількість відвідувачів

300 осіб

2.3.2. Створення бази даних електронних адрес підприємців

Кількість електронних 20 СГД
адрес
Кількість заявок
2 заявки
розроблених МСП

310 в
місяць
72

2.1.2. Налагодження збору статистичної інформації про динаміку реєстрації та структуру МСП
(зокрема, по гендерному та віковому рівню) та поширення у ЗМІ
2.2.2. Запровадження щомісячних неформальних зустрічей бізнесу з мером у форматі „Кава з
мером“
2.2.3. Запровадження щоквартальних „круглих столів“ за участі НГО та представників бізнесу

2.3.5. Моніторинг інформації про потенційні джерела фінан сування бізнес-проектів та розміщення
на веб-сайті МР або шляхом адресних електронних повідомлень підприємців
3.2.1. Створення „Інвестиційного центру“ на базі вільного приміщення комунальної власності

Наявність рішення
виконкому

1 рішення

3
заявки
1 рішення

1.1.1. Сприяння налагодженню партнерства між
місцевими підприємствами АПК – 3 зустрічі
На 1 засіданні 19.02.2019 ВИРІШИЛИ:
приступити до консультацій щодо
визначення конкретного напряму
інвестиційного проекту та організаційноправової форми юридичної особи, яку
планується утворити для його реалізації.

На 2 засіданні 06.06.2019
ВИРІШИЛИ:
організувати проведення конкурсного
відбору проектів ініціативних груп зі
створення переробного
підприємсмтва 14.06.2019

На 3 засіданні 14.06.2019
ВИРІШИЛИ:
визначити переможцем конкурсу
проект з перероблення сої

1.2.2. Стимулювання інновацій в сфері технології
перероблення агропродукції (ресурсо-,
енергозбереження, обладнання для фасувальних ліній продукції без використання
пластикової плівки) – 2 публікації
• Випуск „Новин“ Телекомпанії „Пирятин“ за
25.02.2019 року з сюжетом про презентацією
інновацій в сфері виробництва овочів з якими
ознайомились в рамках навчальної поїздки в
Нідерланди
https://www.youtube.com/watch?v=wxal6bkpcLE&t=9
0s
Страница
«Пирятин
інвестиційний»
у FACEBOOK

• Сторінка «Пирятин Інвестиційний» у ФАСЕБУК, стаття від
05.03.2019 «Сонячна електростанція у складчину. Як
мешканці Славутича зароблятимуть на "зеленому" тарифі»

2.1.1. Поширення в ЗМІ інформації про кращий
бізнес-досвід місцевих підприємств - 1
відеосюжет
• Телеканал "Пирятин" Випуск НОВИН від 11.06.2019
З сюжетом - "Вишеньці" потрібен ще один молоковоз
https://www.youtube.com/watch?v=KoBqtdDewFA

2.1.2. Налагодження збору статистичної
інформації про динаміку реєстрації та структуру
МСП (зокрема, по гендерному та віковому рівню)
та поширення у ЗМІ – 94 ФОП (3 них 34 жінок)
•

•

Станом на 01.04.2019 року кількість ФОП становила - 778 ФОП, що на 55 осіб
більше ніж на 01.01.2019 року (723 особи). Упродовж січня-березня 2019 року
зареєстрували діяльність 92 особи, у тому числі жінок – 34 особи, ліквідували –
37 осіб, у тому числі жінок – 11 осіб. Питома вага жінок-підприємців у загальній
чисельності осіб, що уперше зареєструвались як підприємці, становить 43%.

За 1 квартал 2019 рік кількість субʼєктів господарювання - юридичних осіб не
змінилася і становить 284.
•

Джерело інформації: Відділ державної реєстрації виконкому міської ради, Пирятинська РДА, Головне
управління статистики у Полтавській області.

2.2.2. Запровадження щомісячних неформальних
зустрічей бізнесу з мером у форматі „Кава з
мером“ – 3 зустрічі

Проведено З зустрічі в
кафе «Дольче Віта», кафе
«Тамада», ресторані
«Удай».

2.2.3. Запровадження щоквартальних „круглих
столів“ за участі НГО та представників бізнесу –
2 зустрічі
08 лютого проведено засідання Ради підприємців, було розглянуто питання:
1. Про повноваження міської ради у сфері додержання законодавства про
працю.
2. Про розгляд звернення Ради підприємців при виконкомі Пирятинської
міської ради до Прем’єра – міністра України Гройсмана В.Б. щодо внесення змін
до Податкового кодексу України.
3. Про внесення змін до рішення сорокової сесії Пирятинської міської ради
сьомого скликання від 26 червня 2018 року № 209 „Про туристичний збір на
2019 рік“.
4. Про розгляд пропозицій щодо внесення змін складу Ради підприємців при
виконкомі Пирятинської міської ради.

14 червня на засіданні Ради підприємців розглянуті
питання: спрощення доступу до фінансування,
співпраці з бізнес-асоціаціями, проходження
регуляторної процедури актами міської ради у
сфері оподаткування.

2.2.4. Проведення інформаційної компанії щодо
популяризації участі МСП в бізнес-асоціаціях –
2 публікації

Газета Пирятинська правда від 14.06.2019

Газета „Пирятинські вісті“ 28.06.2019

2.3.1. Створення он-лайн сторінки „Актуальні
питання розвитку бізнесу“ на веб-сайті МР
1. В головному меню створено віконце «До уваги бізнесу»:

• Інформація для ведення бізнесу
•
•

Електронні сервіси
Умови ведення бізнесу

• Моніторинг цін
•
•

Споживчі товари
Нафтопродукти

• Вільні об'єкти нерухомості
•
•

Земельні ділянки

Будівлі та приміщення

• Пирятинщина інвестиційна
• Пирятинщина туристична

2.3.2. Створення бази даних електронних адрес
підприємців – 72 СГД

• Згоду на використання персональних даних надали 72 ФОП
• До електронної бази даних внесено 72 ФОП

2.3.5. Моніторинг інформації про потенційні джерела
фінансування бізнес-проектів та розміщення на вебсайті МР або шляхом адресних електронних
повідомлень підприємців -3 заявки МСП
Підготовлені 3 заявки:
1) З метою реалізації інвест.проекту «Туристична
атракція «Королева бензоколонки»
підготовлена 1 заявка на фінансування до
Українського культурного фонду, отримана
відмова
2) 2 заявки на участь в конкурсі «Посилене
партнерство для сталого розвитку“, який
реалізує Уряд Швеції та ПРООН :
- з метою реалізації проекту „Виробництво
пелетів для твердопаливних котлів“ ПП
Калиновомостівське;
- з метою реалізації проекту „Запровадження
інноваційних технологій в господ.діяльності ФГ
«Фенікс» с.Олександрівка“ (придбання трактора)

Публікації на веб-сторінці МР та FACEBOOK
1)13.02 - Програма Європейського банку реконструкції та
розвитку „Жінки в бізнесі“
2) 31.03 – Українська соціальна академія – ФОП новачки
3) 07.03 - П’ять українських соціальних стартапів – ФОП
новачки
4) 18.03 Міжнародна організація з міграції (МОМ) за
фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки
Німеччина, започаткування нового або розширення вже
існуючого бізнесу.

3.2.1. Створення „Інвестиційного центру“ на базі
вільного приміщення комунальної власності –
1 рішення (57 сесія міської ради від 04.07.2019)

