Впровадження плану місцевого економічного розвитку
Звіт за 2-ге півріччя 2020 року
Громада: Пирятинська міська об’єднана територіальна громада
Початок впровадження плану: 01.01.2019
Номер звіту - 4
I. Коротка описова частина
За звітний період з 30 із запланованих дій плану МЕР виконано 25. За графіком виконано
14 заходів ( 47%), з випередженням – 8 заходів (26%), із незначною затримкою в реалізації
– 3 заходи (10%), не виконано по причині значної затримки або з інших обʼєктивних
обставин – 5 заходів (17%). Загальна кількість фінансових ресурсів використаних на
реалізацію плану у звітному періоді склала - 314 934 грн. або 9 055 євро.
Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.01.2019р. по 31.12.2020р. виявлено, що з 84
запланованих дій, за графіком впроваджено – 41 дію (49%), з випередженням – 29 дій (34%),
з незначною затримкою від 2-3 місяців – 9 дій (11%), не виконано по причині значної
затримки або з інших обʼєктивних обставин – 5 дій (6%). . Усього з початку впровадження
плану використано 1 406 648 грн. або 40 444 євро, у тому числі за джерелами фінансування:
з бюджету міської ОТГ – 79%, з державного бюджету – 8%, кошти приватного сектору –
2%, гранти – 11%.
Основне досягнення громади з моменту приєднання до ініціативи M4EG - активізація
підприємницької ініціативи за рахунок доступу до нових знань, ресурсів, що стало
поштовхом для укріплення економічної бази громади.
Завдяки встановленню взаємовигідних ділових контактів між субʼєктами господарювання,
стимулювання ланцюжків доданої вартості у харчовій сфері запроваджено у виробництво 4
нових види сирів ТОВ „Леляківська сироварня“, грибів-шампіньонів ТОВ
„Калиновомостівське“, 5 крафтових продуктів з меду ТОВ „МедОкам“. Нові продукти
доповнили набір іміджевого продукту „Пирятинський кошик товарів для святкового столу“
та сприяли підвищенню рівня упізнаваності субрегіону.
Заходи з покращення іміджу підприємництва та заохочення широких верств населення до
відкриття власної справи призвели до значної активізації підприємницького руху – з
01.01.2019 до 31.12.2020 створено 437 ФОПів, з яких 39% жінки, 41% - молодь до 35 років,
та 33 малих і середніх підприємства. Показники розвитку підприємництва зазнали змін у
звʼязку з пандемією COVID-19 (уповільнення динаміки) та приєднанням до громади 36
сільських населених пункти (збільшення на 20% кількості ФОПів).
В напрямі зниження нормативно-правових барʼєрів, забезпечення конструктивного діалогу
влади і бізнесу проведено 27 зустрічей, нарад, „круглих столів“, на яких вирішувались
питання, що стримують розвиток бізнесу. Покращено інформаційне забезпечення бізнесу –
створено відповідний розділ на веб-сайті, регулярно висвітлювались відеосюжети та
презентації кращого бізнес-досвіду, проведено 5 тренінгів з актуальних питань. Справжній
„прорив“ здійснено в частині покращення адміністративних послуг, розширення їх переліку
та зони обслуговування. Налагоджена система взаємодії з бізнесом щодо вирішення
найболючого питання – ускладненого доступу до фінансування: направлено 10 заявок щодо
грантового фінансування бізнес-проектів, надавалась фінансова допомога з бюджету
громади кращим підприємцям, переможцям конкурсу бізнес-планів, роботодавцям на
відновлення робочих місць, які були скорочені під час карантину, з державного бюджету
отримали допомогу усі офіційно зареєстровані бджолярі.

В рамках побудови системи ефективної комунікації з інвестором розроблено Інвестиційний
паспорт (визнано кращим в області), видано каталоги місцевої продукції та ремесл.
Підвищенню інвестиційної привабливості субрегіону сприяло розроблення та
затвердження сесією логотипу громади, проведення першого в історії громади
Інвестиційного форуму „Пирятинський обрій”.
Все ж, оцінюючи наслідки карантинних обмежень, уповільнення надходжень до бюджету
та розширення видаткової бази громади в ході децентралізації, прогнозовано не виконано
5 важливих заходів. Зокрема, поряд із зниженням грантової пропозиції не вдалося
розпочати реалізацію занадто дорого вартісного для однієї громади проекту - створення
індустріального парку, не проводились традиційні ярмарки місцевої продукції. Конкурс
проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного
бюджету, отриманих від ЄС, спрямований на підтримку приватного сектору, хоч і був
оголошений, але поданий від громади проект „Підтримка та розвиток підприємництва в
громадах Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей”, не було відібрано. Проект
передбачав створення навчально-виробничого центру для підприємництва на базі КП
„Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ”, відповідно, незважаючи на наявність
нормативної бази зазначене підприємство не розпочало роботу.

II.
Дії

Дата
початку дата
завершення

Заплановано
Очікувані результати
станом на 30.06.2020

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ
Варіанти відповідей:
• За графіком
• Незначна затримка
• Значна затримка (потребує короткий коментар)
• Випереджаємо графік
• Інше (потребує короткий коментар)
1-6 місяць
7-12 місяць
впровадженн впровадження
я плану
плану

1
1.1.1.
Сприяння
налагодженн
ю
партнерства
між
місцевими
підприємства
ми АПК
1.1.2
Стимулюван
ня створення
виробничих
кооперативів
та
інших
форм
спвробітницт
ва в сфері
АПК
1.1.3.
Створювати
умови
для
цивілізованог
о просування
інтересів

13-18 місяць
впровадження
плану

всього наростаючим підсумком
станом на 31.12.2020р.,
грн/євро
(за курсом НБУ на 31.12.2020) *

18-24 місяць
впровадження
плану

2
01.01.201931.12.2020

3
6 зустрічей

4
Випереджає
мо графік (3
зустрічі)

5
За графіком
(2 зустрічі)

6
7
За графіком З
(2 зустрічі)
випередженням
(2 зустрічі)

01.01.201931.12.2020

1 кооператив

-

-

-

1 грант, 1 послуга

-

Інше:
Дію
перенесено
на 3 півріччя
(див таблиці
1
та
3
відкоригован

За графіком За графіком
(надана 1
(Громаду
послуга)
відібрано для
участі в проекті
„Впровадження
нових форм

01.01.201931.12.2020

Використано коштів:

Не значна
затримка
(упродовж 20002018 років
створено 6
кооперативів,
переважно у
сфері
рослинництва)

8
-

-

-

підприємств
АПК шляхом
сприяння
залученню
грантових
коштів
на
посилення
фінансової
спроможност
і
асоціацій
агробізнесу

1.2.1.
Допомога у
обстеженні та
відборі
вільних
земельних
ділянок
і
приміщень
під створення
переробних
підприємств
та
оформленні
прав
користування
1.2.2.
Стимулюван
ня інновацій в
сфері
технології
перероблення
агропродукції
(ресурсо- та
енергозбереж
ення,
обладнання

ого
плану
МЕР
у
додатку)

01.01.201931.12.2020

01.01.201931.12.2020

співпраці влади
та ГО на
місцевому рівні”
за підтримки
проекту National
Endowment for
Democracy За
підсумками буде
розроблено та
реалізовано один
проєкт у сфері
партнерства
влади та ГО.)

1 зустріч, 1 оформлене
право власності

-

За графіком
– 1 зустріч
Дію
вікореговано
шляхом
доповнення 1
зустріччю
(див таблиці
1
та
3
відкоригован
ого
плану
МЕР
у
додатку)

-

За графіком - 1
рішення
(укладено
договір оренди
землі з ТОВ
„СПКЗ”
площею 7, га
для розміщення
і експлуатації
будівель
та
споруд
переробних
підприємств)

4 публікації в ЗМІ, 1
презентація

За графіком
(2 публікації)

За графіком
(1
презентація)

За графіком За графіком
(2
(1 презентація)
публікації)

-

4500 грн.
(бюджет міської ОТГ)
-

для
фасувальних
ліній
продукції без
використання
пластикової
плівки)
1.2.3.
Розроблення
інвестиційног
о проекту зі
створення
заводу
з
перероблення
борошна,
круп та олії
1.2.4.
Сприяння у
проведенні
прозорих
процедур
визначення
надавачів
послуг
з
ремонту
будівлі
та
організаційпостачальник
ів обладнання
для
заводу
включаючи
зборку
обладнання
„під ключ“

01.01.201931.12.2020

1 проєкт

-

За графіком
(1 проект)

-

01.01.202031.12.2020

Рівень цін у порівнянні
з середнім по області –
3 процедури

-

-

Незначна
затримка
(Виконання
заходу
очікується
одразу після
відновлення
бюджетного
процесу.
У звʼязку із
пандемією
COVID-19
бюджет
міської ОТГ
не виконано,
тому кошти
на капітальні
видатки по
новим
обʼєктам не
виділялись.
Крім того, по
причині того
ж
фактора

-

-

Значна
затримка
(Не виконано
у зʼвязку із
наслідками
пандемії
COVID-19)

-

1.2.5.
Виконання
будівельних
робіт
з
переплануван
ня
та
реконструкції
будівель під
створення
заводу
з
переробці
агросировини
,
монтаж
обладнання
та
фасувальних
ліній

01.01.202031.12.2020

Рівень освоєння коштів
– 70%

-

-

грантові
програми не
оголошували
сь,
тому
залучити
позабюджет
ні
кошти
також
не
вдалося.)
Незначна
затримка
(Виконання
заходу
очікується
одразу після
відновлення
бюджетного
процесу
У звʼязку із
пандемією
COVID-19
бюджет
міської ОТГ
не виконано,
тому кошти
на капітальні
видатки по
новим
обʼєктам не
виділялись.
Крім того, по
причині того
ж
фактора
грантові
програми не
оголошували
сь,
тому
залучити
позабюджет
ні
кошти

Значна
затримка
(Не виконано
у зʼвязку із
наслідками
пандемії
COVID-19)

-

також
не
вдалося).
1.2.6
сприяння
запроваджен
ню
у
виробництво
нових видів
харчових
товарів
1.3.1.
Запроваджен
ня щорічної
загальноміськ
ої
ярмарки
„Пирогост“
до Дня міста
Пирятин
з
метою
презентації
широкого
асортименту
харчової
продукції,
виробленої у
громаді
1.3.2.
Створення
іміджевого
продукту
„Пирятинськ
ий
кошик
товарів для
святкового
столу“

01.07.202031.12.2020

3 види продукції

-

-

-

За графіком

01.01.201931.12.2020

Кількість підприємств,
які взяли участь –
8 підприємств

-

Випереджає
мо
графік
(проведено 2
ярмарки,
в
яких взяли
участь 110
СГД з 6
областей
України,
у
тому числі 25
місцевих
СГД)

-

Інше
(Не виконано у
зʼвязку
з
забороною під
час
дії
карантину
COVID-19)

01.01.201931.12.2020

Кількість банерів –
3 банери

-

-

За графіком (3 банери)

-

30000 грн.
(бюджет міської ОТГ – 5000 грн.,
приватний сектор – 25000 грн.)
-

3000 грн.
(бюджет міської ОТГ)
-

1.3.3 З метою
виходу
на
нові
ринки
розроблення
єдиного
логотипу
продукції,
виробленої в
субрегіоні
1.3.4.
Розроблення
„Каталогу
місцевої
агропродукції
“

01.07.202031.12.2020

З види продукції

-

-

-

За графіком
(рішенням 3 сесії
міської ради 8
скликання
затверджено
бренд громади)

41730 грн.

01.01.201931.12.2019

Кількість примірників
–
300 примірників

-

За графіком
(300
примірників)

-

-

-20000 грн.
(бюджет міської ОТГ – 20000 грн.)
-

2.1.1.
Поширення в
ЗМІ
інформації
про кращий
бізнес-досвід
місцевих
підприємств
2.1.2.
Налагодженн
я
збору
статистичної
інформації
про динаміку
реєстрації та
структуру
МСП
(зокрема, по
гендерному
та віковому
рівню)
та
поширення у
ЗМІ

01.01.201931.12.2020

Кількість
відеосюжетів
– 3 відеосюжети

За графіком
(1
відеосюжет)

За графіком
(1
відеосюжет)

Випереджає
мо графік
(2
відеосюжети)

За графіком
(1 відіосюжет)

2500 грн.
(бюджет міської ОТГ – 2500 грн.)
3200 грн.
(бюджет міської ОТГ – 3200 грн.)
6400 грн.
(бюджет міської ОТГ – 6400 грн.)
-

01.01.201931.12.2020

Кількість
зареєстрованих ФОП –
15 осіб, з них 2 жінки, 3
- з молоді

Випереджає
мо графік
(за 1 півріччя
- 55 ФОП, з
них жінок –
23)

Випереджає
мо графік
( за рік - 213
ФОП, з них
молоді до 35
років – 93,
жінок - 79)

Випереджає
мо графік
(за 1 півріччя
- 22 ФОП, з
них
16
жінок,
9молодь)

Випереджаєм
о графік

-

(за
рік
кількість
ФОПів зросла
на 224 разом з
приєднаними
громадами, з
них
–
94
жінки, 86 –
молодь до 35
років)

2.1.3.
Запроваджен
ня щорічних
конкурсів
„Кращий
підприємець“
та
„Краще
підприємство
“
2.1.4.
Запроваджен
ня щорічного
конкурсу
з
фінансування
кращих
бізнеспроектів
„Розвиваю
бізнес у своїй
громаді“
2.1.5 Сприяти
участі
місцевих
МСП
у
конкурсному
відборі
конкурсу
Полтавської
ОДА
щодо
часткової
компенсації
вартості
кредитів та
дотацій
на
розвиток
пріоритетних
видів
діяльності

01.01.201931.12.2020

Ставлення громадян до
СГД
– 1 анкетування

-

За графіком
(1
анкетування)

-

За графіком
(1
он-лайн
анкетування)

10000 грн.
(бюджет міської ОТГ – 10000 грн.)
8400 грн.
(бюджет міської ОТГ – 8400 грн.)

01.01.201931.12.2020

Кількість проектів – 4
проєкти

-

За графіком

-

За графіком

100000 грн.
(бюджет міської ОТГ – 100000 грн.)
100000 грн.
(бюджет міської ОТГ – 100000 грн.)

Кількість виплат - 3

-

-

-

Випереджаємо
графік
(виплачено
12 дотацій на
утримання 562
бджолосімей)

112400 грн.
(кошти Державного бюджету)

01.07.202031.12.2020

2.2.1.
Подальше
переведення
адміністратив
них послуг в
електронний
формат та їх
спрощення
2.2.2.
Запроваджен
ня
регулярних
неформальни
х зустрічей
бізнесу
з
мером
у
форматі
„Кава
з
мером“

01.01.201931.12.2020

Кількість послуг у
ЦНАПі – 2 нових
послуги

-

Випереджає
мо графік
(введено 14
нових
послуг)

Випереджає
мо графік
(введено 14
нових
послуг)

Випереджаєм
о
графік
(введено
58
нових послуг)

01.01.201931.12.2020

Кількість зустрічей – 7
зустрічей

Незначна
затримка (у
зв’язку
із
високою
завантаженіс
тю
зустріч
перенесена
на початок
2020 року) –
1 зустріч

За графіком Незначна
(3 зустрічі)
затримка (1
зустріч - у
зв’язку із
високою
завантаженістю
під час виборів
подальше
проведення
зустрічей
відмінено)

-

2.2.3.
Запроваджен
ня
щоквартальн
их „круглих
столів“
за
участі НГО та
представникі
в бізнесу

01.01.201931.12.2020

Кількість
„круглих
столів“ – 6 заходів

Незначна
затримка:
рішенням
робочої групи
від 06.06.2019
дію
відкорегован
о,
зменшивши
кількість
зустрічей з 6
до 2-3 на
півроку (див
таблиці 1 та 3
відкоригован
ого
плану
МЕР
у
додатку) – 3
зустрічі
За графіком
(2 зустрічі)

За графіком
(2 зустрічі)

Випереджає
мо графік
(3 зустрічі)

-

За графіком
(2 зустрічі)

503674 грн.
(бюджет міської ОТГ- 349902 грн., гранти
на МТБ, COVID-19- 153772 грн.)
-

2.2.4.
Проведення
інформаційно
ї
компанії
щодо
популяризаці
ї участі МСП
в
бізнесасоціаціях
2.3.1.
Створення
он-лайн
сторінки
„Актуальні
питання
розвитку
бізнесу“ на
веб-сайті МР
2.3.2.
Створення
бази
даних
електронних
адрес
підприємців

01.01.201931.12.2020

Кількість публікацій –
6 публікацій

За графіком
(2 публікації)

За графіком
(2 публікації)

За графіком За графіком (1
(2
публікація)
публікації)

1500 грн.
(бюджет міської ОТГ – 1500 грн.)
1500 грн.
(бюджет міської ОТГ – 1500 грн.)
-

01.01.201931.12.2020

Кількість відвідувачів
– 960 осіб

Випереджає
мо графік
(1860
відвідувачів
на
півроку,
або
310
відвідувачів
на місяць)

Випереджає
мо графік
(960
відвідувачів
щомісячно)

Випереджає
мо графік
(3201
відвідувачів
щомісячно, з
них нових 565)

Випереджаєм
о графік
(2858
відвідувачів
щомісячно, з
них – 606
нових)

-

01.01.201931.12.2020

Кількість електронних
адрес – 60 СГД

Випереджає
мо графік
(72
СГД
внесені
до
БД)

Випереджає
мо графік
(до
БД
внесено 97
СГД)

Випереджає
мо графік
(до
БД
внесено 126
СГД, VIBER
– 51 СГД)

Випереджаєм
о графік
(До
БД
внесено 132
СГД)

-

2.3.3.
Створення
реєстру
комунальної
нерухомості
та
розміщення
на веб-сайті
МР
2.3.4.
Створення
переліку
оптимальних
точок
приєднання

01.01.201931.12.2019

Наявність бази даних –
створення бази

-

За графіком

Випереджає
мо графік
(додатковий
каталог
земельних
ділянок)

-

3300 грн.
(приватний бізнес – 3300 грн)
-

01.01.201931.12.2019

Наявність переліку –
створення переліку

-

За графіком

-

-

-

електроустан
овок
до
електромере
ж
для
промислових
обʼєктів
та
розміщення
на веб-сайті
МР
2.3.5.
Моніторинг
інформації
про
потенційні
джерела
фінансування
бізнеспроектів та
розміщення
на веб-сайті
МР
або
шляхом
адресних
електронних
повідомлень
підприємців
2.4.1.
Організувати
систему
збору
інформації
про потребу
МСП
у
кваліфікован
их робітниках
та
спеціалістах
2.4.2.
Заохочення

01.01.201931.12.2020

Кількість
заявок
розроблених МСП – 6
заявок

Випереджає
мо графік
(подано
3
заявки)

Випереджає
мо графік
(розроблено
4 заявки)

Випереджає
мо графік
(подано
3
заявки)

01.01.201931.12.2020

Наявність методики –
затвердження
методики

-

Інше: Дію
перенесено
на 3 півріччя
(див таблиці
1
та
3
відкоригован
ого
плану
МЕР
у
додатку)

За графіком (методика
затверджена)

01.01.201931.12.2020

Кількість стажерів, з
них жінок –

-

Інше: Дію
перенесено

Випереджає
мо графік

За графіком

-

-

Випереджаєм
о
графік

-

МСП брати
на практику
та
стажування
студентів
ВНЗ та ПТНЗ
та жінок після
декретної
відпустки
(оплата
двомісячного
стажування)
2.4.3.
Заохочення
молодих
спеціалістів
залишатися
працювати в
громаді
(часткова
оплата
вартості
навчання,
придбання
житла)
3.1.1.
Розробка та
друк
„Путівника
інвестора“
3.1.2
Створення
електронної
бази кращих
інвестиційни
х
проектів
молодих
підприємців

4 стажери

01.01.201931.12.2020

Кількість компенсацій
– 4 компенсації

01.01.201931.12.2020

Наявність видання –
150 шт

01.07.201931.12.2020

5 проектів

-

-

на 3 півріччя
(див таблиці
1
та
3
відкоригован
ого
плану
МЕР
у
додатку)

(надана
допомога на
відновлення
5
робочих
місць,
з
нихсажуванн
я пройшли 5
жінок
з
вразливих
верств
населення)

(надана
допомога на
відновлення 2
робочих
місць, з них
стажування
пройшли
2
жінки
з
вразливих
верств
населення)

Випереджає
мо графік
(сума
виплати
більш ніж в 3
рази
перевищує
заплановану)

-

-

За графіком -

За графіком
(опублікован
о 3 проекти)

-

За графіком (3
компенсації)

Випереджаємо
графік
(опубліковано 3
проекти)

28810 грн.
(бюджет міської ОТГ – 28810 грн.)
11524 грн.
(бюджет міської ОТГ – 11524 грн.)

200000 грн.
(бюджет міської ОТГ – 200000 грн.)
39880 грн.
(бюджет міської ОТГ)

5000 грн.
(бюджет міської ОТГ- 5000 грн.)
-

3.1.3
Проведення
щорічного
бізнесфоруму
з
метою
презентації
інвестиційни
х
можливостей
громади,
поширення
кращого
бізнесдосвіду
3.1.4.
Організація
зустрічей із
підприємцям
и
Європи,
бізнес-турів
для вивчення
європейських
ринків
та
кращого
досвіду
3.2.1.
Створення
„Агенції
розвитку
Пирятинської
міської ОТГ“
на
базі
вільного
приміщення
комунальної
власності

01.01.202031.12.2020

1 бізнес-форум

-

-

-

За
графіком
(проведено
Інвестиійний
форум
„Пирятинський
обрій”
–
07.07.2020)

1000 грн
(бюджет міської ОТГ – 1000 грн.)

01.07.201931.12.2020

Кількість бізнес-турів
– 1 бізнес-тур

-

За графіком
(1 бізнес-тур)

-

За графіком
(1 відвідування)

3250 грн.
(приватний сектор – 3250 грн.)
-

01.01.201930.06.2019

Наявність
рішення
виконкому – 1 рішення

Незначна
затримка:
рішення
прийнято 57
позачергової
сесією МР від
04.07.2019 та
змінено назву
(див таблиці 1
та
3
відкоригован
ого
плану
МЕР
у
додатку)

За графіком
Дію
відкорегован
о
шляхом
доповнення 1
програмою
(див таблиці
1
та
3
відкоригован
ого
плану
МЕР
у
додатку)

-

-

-

3.2.2.
Розробити
програму з
ремонту
будівлі
„Агенції
розвитку
Пирятинської
міської ОТГ“,
оснащення
меблями і
технікою,
компенсації
комунальних
витрат та
витрат на
заробітну
плату
працівникам
3.2.3.
Здійснити
відбір
надавачів
послуг з
ремонту
приміщення „
Агенції
розвитку
Пирятинської
міської ОТГ“,
виготовлення
меблів та
постачальник
ів
компʼютерної
техніки за
допомогою
системи
PROZORRO

01.07.201931.12.2020

Наявність програми 1
програма

-

-

За графіком -

01.07.201931.12.2020

Кількість укладених
договорів – 1 договір

-

Інше: Дію
перенесено
на 3 півріччя
(див таблиці
1 та 3
відкоригован
ого плану
МЕР у
додатку)

Незначна
затримка
(Виконання
заходу
очікується
одразу після
відновлення
бюджетного
процесу.
У звʼязку із
пандемією
COVID-19
бюджет
міської ОТГ
не виконано,
тому кошти
на капітальні
видатки по
новим
обʼєктам не
виділялись.

169580 грн.
(бюджет міської ОТГ – 169580 грн.)
-

Значна
затримка
(Дію не
виконано.
Підготовлено
проект
„Підтримка та
розвиток
підприємницт
ва в громадах
Полтавської,
Черкаської та
Чернігівської
областей”,
який подано
на конкурс
регіонального
розвитку, які
можуть
реалізовувати
ся за рахунок

-

3.2.4
Проведення
ремонту
приміщення
„Агенції
розвитку
Пирятинської
міської ОТГ”

01.07.202031.12.2020

Рівень освоєння
коштів

-

-

Крім того,
по причині
того ж
фактора
грантові
програми не
оголошували
сь, тому
залучити
позабюджет
ні кошти
також не
вдалося.)
-

коштів
державного
бюджету,
отриманих від
ЄС. Але
проект не
відібрано.

Значна
затримка
(Дію не
виконано.
Підготовлено
проект
„Підтримка та
розвиток
підприємницт
ва в громадах
Полтавської,
Черкаської та
Чернігівської
областей”,
який подано
на конкурс
регіонального
розвитку, які
можуть
реалізовувати
ся за рахунок
коштів
державного
бюджету,
отриманих від
ЄС. Але

-

3.2.5
Проведення
тренінгів для
підприємців

01.07.201931.12.2020

Кількість тренінгів - 7

-

-

-

проект не
відібрано.
Незначна
затримка в
реалізації
(поведено 5
тренінгів)

РАЗОМ: 1406648 грн./40444 євро
з них:
бюджет міської ОТГ - 1108926 грн./31884
євро;
державний бюджет – 112400 грн/3232
євро
кошти приватного бізнесу – 31550
грн./907 євро;
грантова допомога – 153772 грн./4421
євро

* Курс НБУ грн/євро на 31.12.2020 року 34,78 грн./1 євро

Звіт заповнив Солдатова І.В., начальник управління економіки виконкому Пирятинської міської ради Підпис Дата подання : 31.12.2020

