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

•
•
•
•
•

Термін реалізації - 01.01.2019-31.12.2020 , звіт про виконання – 1 раз на півроку

Відповідно до цілей розроблено 3 проектні ідеї : будівництво переробного підприємства,
підтримка асоціацій агробізнесу, створення Навчально-інвестиційного центру на базі КП
“Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ”
„Мʼякі заходи“ становлять 44%
Загальна сума заходів Плану становить 14 145 000 грн або 461 201 Євро.
По кожному із заходів визначені вимірювані показники та критерії ефективності
Передбачається широке висвітлення ходу викання Плану у місцевих ЗМІ

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 2 півріччя 2019 року

•
•
•
•

Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019 року.
У звітному періоді з 22 запланованих дій плану МЕР виконані усі. За графіком
виконано 14 заходів або 64%, з випередженням – 7 заходів або 32%, із
незначною затримкою в реалізації – 1 захід або 4%.
Загальна кількість фінансових ресурсів використаних на реалізацію плану у
2-гому півріччі 2019 року склала - 537530 грн. або 20345 євро, усього з початку
впровадження плану – 546030 грн. або 20627,22 євро.
За джерелами фінансування 95% належить бюджету міської ОТГ, 5% приватному сектору.

1.1.1. Сприяння налагодженню партнерства
між місцевими підприємствами АПК
15 липня 2019 року зустріч міського
голови Олексія
Рябоконя з
ініціативною групою
по розробці проекту з
будівництва
переробного
підприємства

1.2.1. Допомога у обстеженні та відборі вільних
земельних ділянок і приміщень під створення
переробних підприємств
та оформленні прав користування
9 липня 2019 року обстеження земельних
ділянок в районі
автостанції №1 з
метою визначення
оптимального місця
будівництва
переробного
підприємства

1.2.2. Стимулювання інновацій в сфері
технології перероблення агропродукції
24.12.2019 на Сторінці
„Пирятин
інвестиційний„ у
FACEBOOK розміщена
презентація успішних
проєктів
територіальних
громад в сфері
укріплення місцевого
економічного
розвитку.

3.1.4. Організація зустрічей із підприємцями
Європи, бізнес-турів для вивчення європейських
ринків та кращого досвіду



З метою підвищення кваліфікації підприємців
11.07.2019 організовано навчальний візит на
підприємство з інноваційними технологіями
виробництвакомпанію „Сідко“ в м.ІчняЧернігівської
області.

2.1.1. Поширення в ЗМІ інформації про
кращий бізнес-досвід

•

Випуск „Новин“ Телекомпанії „Пирятин“ за 11.07.2019 року з
сюжетом про відвідування місцевих підприємців заводу з
перероблення агропродукції у місті Ічня

1.2.3. Розроблення інвестиційного проекту зі
створення заводу з перероблення борошна, круп
та олії
Ініціативна група
підприємців розробила
інвестиційний проєкт з
будівництва міні-заводу з
перероблення сої та
надала детальні
розрахунки щодо
потрібних фінансових,
земельних, організаційних
та людських ресурсів.

1.3.1. Запровадження щорічної загальноміської
ярмарки „Пирогост“ до Дня міста Пирятин з
метою презентації широкого асортименту
харчової продукції, виробленої у громаді

15 вересня 2019 року у святковому ярмарку взяли
участь 85 місцевих та іногородніх учасників з
Полтавської, Київської, Сумської, Харківської,
Дніпропетровської таЧернігівської областей. На День
міста Пирятин - близько 10 місцевих підприємств

1.3.4. Розроблення „Каталогу місцевої
агропродукції“

Розроблено каталог продукції товаровиробників
Пирятинської міської ОТГ до якого включена
інформація про 12 місцевих підприємств та каталог
народних майстрів та умільців Пирятинської міської
ОТГ (18 майстрів).

2.1.2. Налагодження збору статистичної
інформації про динаміку реєстрації та структуру
МСП (зокрема, по гендерному та віковому рівню)
та поширення у ЗМІ
•

Станом на 01.10.2019 року кількість ФОП становила - 796 осіб, що на 73 особи більше ніж на
01.01.2019 року (723 особи). Упродовж січня-вересня 2019 року зареєстрували діяльність
213 осіб, ліквідували – 140 осіб. Питома вага жінок-підприємців у загальній чисельності
осіб, що уперше зареєструвались як підприємці, становить 56%, молоді до 35 років – 44%.

•

Станом на 01.10.2019 кількість СГД - юридичних осіб, зазначених в ЄДРПОУ по населених
пунктах громади, становить 280. Упродовж січня-вересня 2019 року створено 20 нових
підприємств, сферою діяльності яких є – сільське господарство, енергозбереження,
туризм, послуги для бізнесу та населення.
•

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

2.1.3. Запровадження щорічних конкурсів
„Кращий підприємець“ та „Краще підприємство“
У друге проведено конкурс “Кращий підприємець”
визначено 6 переможців та призерів, яким надана
матеріальна допомога в сумі 10,0 тис.грн.
Під час святкування Дня міста проведено
анкетування з метою вивчення думки громади щодо
політики місцевої влади в напрямі підтримки
підприємництва, в якому взяли участь громадяни
різного віку, статі та соціального стану.
 Переважна більшість респондентів позитивно
ставиться до заходів міської ради з підтримки
підприємництва.

2.1.4. Запровадження щорічного конкурсу з
фінансування кращих бізнес-проектів „Розвиваю
бізнес у своїй громаді“
У перше проведено конкурс “Розвиваю бізнес у
своїй громаді” – допомога надана 3
підприємцям:
1 місце – проєкт „Здорові діти - майбутнє
громади“ ФОП Бражник О.О.;
2 місце – проєкт „Ресторан „Удай“ – реальна
можливість приємно провести час та дуже
смачно поїсти“ підприємства Пирятинської
районної спілки споживчих товариств „Комбінат
громадського харчування“ (директор Сабірова
Г.А.) ;
3 місце – „Впровадження енергозбереження у
сфері торгівлі“ ФОП Горбачова Г.Г.

2.2.1. Подальше переведення адміністративних
послуг в електронний формат та їх спрощення


Кількість послуг, які надаються
Пирятинським ЦНАП, за 2019 рік
зросла на 14, і станом на
01.01.2020 становить 172.



У загальному обсязі надаваних
послуг близько половини
спрямовано на обслуговування
представників бізнесу.

2.2.3. Запровадження щоквартальних „круглих
столів“ за участі НГО та представників бізнесу
Працювала Рада
підприємців при
виконкомі міської
ради, на засіданні від
18.09.2019
розглядались
актуальні питання
розвитку галузі.

2.2.2. Запровадження щомісячних неформальних
зустрічей бізнесу з мером
у форматі „Кава з мером“
12 жовтня 2019 року , міський голова
Олексій Рябоконь взяв участь у бізнессніданку з підприємцями міста. Під час
обговорення нагальних питань,
виявлено, що найбільш важливою для
підприємців-новачків залишається
проблема доступу до фінансування,
більш досвідчених турбують труднощі
з реалізацією виробленої продукції

2.2.4. Проведення інформаційної компанії щодо
популяризації участі МСП в бізнес-асоціаціях
 Стаття в газеті „Пирятинські вісті “ від
27.12.2019 „Згуртований бізнес –
заможна громада“

Страница
«Пирятин
інвестиційний»
у FACEBOOK

 Стаття у FACEBOOK від 23.12.2019 про нагородження
відзнакою ГО «Центр Громадянських Ініціатив» за внесок в
організацію освітніх подій ГО „Агенція розвитку
Пирятинщини“ (директор Валентина Крагель)

2.3.1. Створення он-лайн сторінки „Актуальні
питання розвитку бізнесу“ на веб-сайті МР
В головному меню веб-сайту міської ради 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



Вебсайт міської
ради за 2 півріччя 2019
року відвідало 5762
користувачів, або в
середньому 960
користувачів на місяць

2.3.3. Створення реєстру комунальної
нерухомості та розміщення на веб-сайті МР


У віконці „ДО УВАГИ
БІЗНЕСУ“, у розділі „Вільні
обʼєкти нерухомості“
розміщена інформація про
вільні земельні ділянки та
будівлі і приміщення
комунальної власності

2.3.4. Створення переліку оптимальних точок
приєднання електроустановок до електромереж
для промислових обʼєктів
та розміщення на веб-сайті МР
У віконці „ДО УВАГИ
БІЗНЕСУ“, у розділі „Схема
точок приєднання до
електроустановок у
м.Пирятин” розміщена
інформація про Порядок
подання заяви на
приєднання

2.3.2. Створення бази даних електронних
адрес підприємців
Згоду на використання

персональних даних надали
97 ФОП

До електронної бази даних
внесено 97 ФОП

2.3.5. Моніторинг інформації про потенційні
джерела фінансування бізнес-проектів та
розміщення на веб-сайті МР або шляхом
адресних електронних повідомлень підприємців
Забезпечено інформування

МСП щодо актуальних грантів і
проєктів у сфері підтримки
підприємництва:
на сторінці “Пирятин
інвестиційний” в мережі
FACEBOOK;
шляхом адресних повідомлень
МСП на електронні адреси.

З метою допомоги МСП в

розробленні заявок 17.09.2019
проведено тренінг щодо участі
в Програмі
USAID"Конкурентоспроможна
економіка України" :

взяли участь 2 МСП та 1 ГО;
підготовлено 2 заявки.

2.4.3. Заохочення молодих спеціалістів
залишатися працювати в громаді (часткова
оплата вартості навчання, придбання житла)
 Програмою „Забезпечення надання
медичної допомоги жителям
Пирятинської міської ОТГ КП
„Пирятинська районна лікарня“
виділено 200,0 тис.грн з бюджету
міської ОТГ як співфінансування на
придбання службового житла для 2
лікарів - молодих спеціалістів

3.2.2. Розробити програму з ремонту будівлі
„Агенції регіонального розвитку Пирятинської
міської ОТГ“, оснащення меблями і технікою,
компенсації комунальних витрат та витрат на
заробітну плату працівників агенції
До Плану соціально-економічного

розвитку Пирятинської міської ОТГ на 2020
рік включена програма “Забезпечення
статутної діяльності КП Агенція розвитку
Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік”, яка
передбачає фінансування з бюджету
міської ОТГ витрат на заробітну плату
директора Агенції

