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

•

Передбачається широке висвітлення ходу викання Плану у місцевих ЗМІ

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.
По кожному із заходів визначені вимірювані показники та критерії
ефективності

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 2020 року

• У звітному періоді з 21 запланованої дії плану МЕР виконані усі. За
графіком виконано 9 заходів або 43%, з випередженням – 9 заходів або
43%, із незначною затримкою в реалізації – 3 заходи або 14%.

• Загальна кількість фінансових ресурсів використаних на реалізацію
плану у 1-му півріччі 2020 року склала - 550 184 грн. або 18 340 євро,
усього з початку впровадження плану – 1 096 214 грн. або 36 540 євро.

•

За джерелами фінансування 83% належить бюджету міської ОТГ, 3% приватному сектору, 14% - грантовим проектам.

Відповідно до цілей проекту визначено 3 основних напрями :
покращення бізнес-середовища, будівництво переробного
підприємства, створення Навчально-інвестиційного центру на
базі КП “Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ”
Ключове
переробне
підприємство

Покращення
бізнессередовища

Навчальноінвестиційни
й центр для
бізнесу

1.1.1. Сприяння налагодженню партнерства
між місцевими підприємствами АПК
14 квітня 2020 року проведено
дистанційну зустріч з виробниками
меду Пирятинської міської ОТГ.

7 травня 2020 року у Клубі
громадського діалогу відбулася зустріч
міського голови Олексія Рябоконя з
аграріями

2.2.3. Запровадження щоквартальних „круглих
столів“ за участі НГО та представників бізнесу

Зустрічі з жінками-підприємницями 26.02.2020 і
26.05.2020 з питання участі у грантових програмах
Працювала Рада підприємців при
виконкомі міської ради, на засіданні
від 03.04.2020 розглянуті ставки
місцевих податків і зборів на 2020 рік

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

Продовжені зустрічі міського голови з
пвдприємцями у формаі «Кава з
мером», на яких завжди оперативно
вирішуються актуальні питання

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

Страница
«Пирятин
інвестиційний»
у FACEBOOK

Статті у FACEBOOK від 02.04.2020 та від 06.04.2020:
 «Асоціації підтримки бізнесу – „рятівний круг“ під час кризи»;
 «Підсумки он-лайн зустрічі лідерів бізнес-асоціацій з Данилом
Гетманцевим, головою Комітету Верховної Ради України з
питань фінансів, податкової та митної політики»

1.1.3. Створювати умови для цивілізованого просування інтересів
підприємств АПК шляхом сприяння залученню грантових коштів на
посилення фінансової спроможності асоціацій агробізнесу
Анкета
З метою відкриття нових
Шановний(а) респонденте!
виробництв та запровадження нових послуг на території
Пирятинської міської ОТГ, будь ласка, витратьте 5 хвилин на
заповнення цієї анкети.
1. Вкажіть Вашу стать (чоловіча, жіноча).
2. Вкажіть Ваш вік(18-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60 і вище).
3. Який товар Ви придбали за межами Пирятина
(Гребінці,Чорнухах, Лубнах, Прилуках або в інших містах на
відстані до 30 км від Пирятина) _____________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Як часто ви робите покупки товарів за межами
Пирятина (щотижнево, щомісячно, один раз на півроку, один раз на
рік, ситуативно)___________________________________________
5. Причини здійснення покупки товару за межами Пирятина
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Яку послугу Ви отримали за межами Пирятина (Гребінці,
Лубнах, Прилуках, Чорнухах або в інших містах на відстані до 30
км від Пирятина)? _________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
7. Як часто ви отримуєте послуги у Лубнах, Гребінці,
Прилуках (щотижнево, щомісячно, один раз на півроку, один раз на
рік, ситуативно) _______________________________________
8. Причини отримання послуги за межами Пирятина
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Спасибі за допомогу! Надана Вами інформація допоможе
місцевому бізнесу надати Вам більше продукції та послуг.
Виконком міської ради

Усього опрацьовано
152 анкети

1.2.2. Стимулювання інновацій в сфері
технології перероблення агропродукції
Продовжено серію
публікації з
популяризації інновацій

1.3.2. Створення іміджевого продукту
„Пирятинський кошик товарів для
святкового столу“

З метою якнайшвидшого відновлення економіки
громади після завершення карантину внаслідок
пандемії COVID-19, просування і промоції товарів
місцевого виробництва виготовлено 1 банер та 2
рекламні плакати на сіті-лайтах у центральній частині
міста Пирятин під гаслом „Купуй Пирятинське!“.

2.1.1. Поширення в ЗМІ інформації про
кращий бізнес-досвід

•

Випуск „Новин“ Телекомпанії „Пирятин“ за 15.01.2020 року з сюжетом
про реалізовані проєкти конкурсу "Розвиваємо бізнес у своїй громаді"
https://www.youtube.com/watch?v=FhdHubqpep0

•

Приклад розвитку власної
справи під час карантину ПП
«Калиновомостівське»
опубліковано у всіх місцевих
друкованих та інтернетвиданнях, а також у обласних
ЗМІ

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 01.04.2020 року кількість ФОП становила - 784 особи, що на 13 осіб
більше ніж на 01.01.2020 року (771 особа). Упродовж січня-березня 2020 року
зареєстрували діяльність 22 особи, ліквідували – 9 осіб. Питома вага жінокпідприємців у загальній чисельності осіб, що уперше зареєструвались як
підприємці, становить 73%, молоді до 35 років – 27%.

•

Станом на 01.04.2020 кількість СГД - юридичних осіб, зазначених в ЄДРПОУ по
населених пунктах громади, не змінилась з початку року і становить 283.
•

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

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



Кількість послуг, які надаються
Пирятинським ЦНАП, за 1 півріччя
2020 року зросла на 14, і станом на
01.07.2020 становить 186.



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

 Покращена МТБ ЦНАПу

2.3.1. Створення он-лайн сторінки „Актуальні
питання розвитку бізнесу“ на веб-сайті МР
В головному меню веб-сайту міської ради
підтримується в актуальному стані розділ «До
уваги бізнесу»:

• Інформація для ведення бізнесу
• Моніторинг цін
• Пирятинщина інвестиційна
• Пирятинщина туристична
• Паспорт громади
• Електронна база кращих бізнеспроектів
• Програма підтримки бізнесу
• Каталог місцевої продукції



Вебсайт міської
ради за 1 півріччя
2020 року відвідало
307,3 тисяч
користувачів, або в
середньому 51,2
тисяч користувачів
на місяць

2.3.2. Створення бази даних електронних
адрес підприємців
Згоду на використання

персональних даних надали 126
ФОП

До електронної бази даних
внесено 126 ФОП

У додатку VIBER створено групу Бізнес-спільнота „Пирятин“
чисельністю 51 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 та у
Бізнес-спільноті «Пирятин» на
Вайбері

З метою залучення додаткових коштів у

розвиток підприємництва місцеві ФОПи
взяли участь у двох проектах :

.

•

Програмі USAID"Конкурентоспроможна
економіка України" (направлено 2 заявки);

•

Проекті Олени Пінчук та Корпорації Кокакола «Я зможу!» (направлена 1 заявка)

2.4.1. Організація системи збору інформації про
потребу МСП у кваліфікованих працівниках
•

Розроблено Порядок виплати компенсації роботодавцям на
відшкодування вартості одномісячного стажування працівників (у
розмірі мінімальної заробітної плати та ЄСВ), який затверджено
рішенням 68 сесії міської ради сьомого скликання від 09.04.2020

3.1.1. Друк „Путівника інвестора“

Розроблено та
надруковано
Інвестиційний
паспорт
Пирятинської
міської ОТГ

.

Заходи по яким є затримка виконання у звʼязку із
неоголошенням очікуваних грантових програм внаслідок
фінансової неспроможності інституцій Євросоюзу
викликаних пандемією COVID-19
 1.2.4. Сприяння у

проведенні
прозорих процедур визначення
надавачів послуг з ремонту
будівлі та організаційпостачальників обладнання для
заводу включаючи зборку
обладнання „під ключ“

 1.2.5.

Виконання будівельних
робіт з перепланування та
реконструкції будівель під
створення заводу з переробці
агросировини, монтаж
обладнання та фасувальних
ліній

 3.2.3. Здійснити відбір

надавачів послуг з ремонту
приміщення „ Агенції розвитку
Пирятинської міської ОТГ“ під
Навчально-інвестиційний
центр для бізнесу,
виготовлення меблів та
постачальників компʼютерної
техніки за допомогою системи
PROZORRO

