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

„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 виконання 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 2020 року
• У звітному періоді з 30 запланованої дії плану МЕР виконані 25. За
графіком виконано 14 заходів або 47%, з випередженням – 8 заходів або
26%, із незначною затримкою в реалізації – 3 заходи або 10%,
невиконано з об»єктивних обставин – 5 (17%).

• Загальна кількість фінансових ресурсів використаних на реалізацію
плану МЕР у 2-му півріччі 2020 року склала - 314 934 грн. або 9 055
євро, усього з початку впровадження плану – 1 406 648 грн. або 40 444
євро.

•

За джерелами фінансування 79% належить бюджету міської ОТГ, 8% державному бюджету, 2% - кошти приватного сектору, 11% - гранти.

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

Покращення
бізнессередовища

Навчальноінвестиційни
й центр для
бізнесу

В напрямі зниження нормативно-правових барʼєрів, забезпечення
конструктивного діалогу влади і бізнесу проведено 27 зустрічей, нарад, „круглих
столів“, он-лайн конференцій, на яких вирішувались питання, що стримують
розвиток бізнесу.

13.06.2019

14.06.2019
03.04.2020

28.09.2020

14.06.2020

14.04.2020

Покращено інформаційне забезпечення бізнесу – створено відповідний розділ
на веб-сайті м/р, регулярно висвітлювались відеосюжети та презентації кращого
бізнес-досвіду, організовано бізнес-тур та 5 тренінгів з актуальних питань.

Справжній „прорив“ здійснено в частині покращення адміністративних
послуг, розширення їх переліку та зони обслуговування.

✓

Кількість послуг, які
надаються Пирятинським
ЦНАП, за 2 півріччя 2020 року
зросла на 86, і станом на
31.12.2020 становить 220.

✓

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

✓Покращена МТБ ЦНАПу

З метою популяризації місцевого економічного потенціалу проводились
ярмарки, розроблено Інвестиційний паспорт (визнано кращим в області), видано
каталоги місцевої продукції та ремесл, розміщено тематичні банери

Підвищенню інвестиційної привабливості субрегіону сприяло запровадження у
виробництво нових видів продуктів, проведення першого в історії громади Інвестиційного
форуму „Пирятинський обрій”, розроблення та затвердження сесією логотипу громади,
популяризація іміджевого продукту „Пирятинський кошик товарів для святкового столу“.
• сири ТОВ „Леляківська
сироварня“,
• гриби-шампіньони ТОВ
„Калиновомостівське“,
• крафтові продукти з
меду ТОВ „МедОкам“.

Нові види
продукції:

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.

Щорічний конкурс «Кращий підприємець» 28400 грн.
2018 рік
В номінації «Краще підприємство»:
ТОВ „ОРІОН“,
ПП РССТ„ Комбінат громадського
харчування “,
ПП „Удайбудпроект“.
В номінації «Кращий підприємець»:
ФОП Лариса Немийнога,
ФОП Микола Науменко,
ФОП Віталій Тарасенко.

2019 рік
В номінації «Краще підприємство»:
ТОВ «СГП «Пирятинський комбікормовий
завод»,
ТОВ "Пирятиндрев«
ПП «Анталіо»..
В номінації «Кращий підприємець»:
ФОП Сергій Довженко,
ФОП Сергій Левченко («Нова пошта»),
ФОП Олександр Снаговський..

2020 рік
В номінації «Краще підприємство»:
Пирятинська районна спілка споживчих
товариств,
„ОСББ „Соборна,47“
В номінації «Кращий підприємець»:
ФОП Оксана Згібнєва,
ФОП Олег Барабаш.

Конкурс бізнес-планів «Розвиваю бізнес у
своїй громаді» - 200 000 грн.
2019 рік
1 місце - ФОП Оксана Бражник
2 місце - Ресторан Удай»
3 місце ФОП Галина Горбачова

2020 рік
1 місце – ФОП Віктор Приходько
2 місце – ФОП Микола Коваленко
3 місце – ФОП Оксана Згібнєва.

Допомога роботодавцям на
відновлення робочих місць, які
були скорочені під час карантину –
40 334 грн

•
•
•

Розроблена і затверджена Методика,
Зібрані документи та виплачена допомога - 6
роботодавцям в розмірі 5762 грн (місячна
заробітна плата та ЄСВ),
Відновлено – 7 робочих місць

Отримання дотації за наявні бджолосімії за рахунок Програми розвитку
та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними
напрямками на період до 2020 року – 112 400 грн (державний бюджет)

✓З метою спрощення механізму отримання дотації розроблена інформаційна картка та
напрацьований алгоритм прийому документів через ЦНАП

✓Створена комісія міської ради, якою проведено виїзне обстеження пасік на наявність
та кількість бджолосімей у фізичних осіб, які подали документи на отримання дотації

✓Отримали дотацію 12 бджолярів на 562 бджолосім»Ї

Внаслідок реалізації Плану
місцевого економічного розвитку,
зокрема заходів з покращення
іміджу підприємництва та
заохочення широких верств
населення до відкриття власної
справи, відмічається активізація
підприємницького руху

•

•
•
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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
у 2020 році зазнали змін порівняно до
2019 року у звʼязку з пандемією
COVID-19 (уповільнення динаміки)

11%

45%

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
Переробна промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Інформація та телекомунікації

В результаті приєднанням до
громади 36 сільських населених
пунктів відбулося збільшення на 20%
кількості ФОПів, яка станом на
01.07.2010 становила 995 ФОПів.

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Надання інших видів послуг

Що не вдалося?
✓ У звʼязку із не оголошенням грантових програм внаслідок фінансової
неспроможності інституцій Євросоюзу викликаних пандемією COVID-19 не
вдалося створити індустріальний парк (будівництво ключового
переробного підприємства) незважаючи на високу оцінку експертами
Світового банку Плану місцевого економічного розвитку Пирятинської МТГ
(планувалось залучення 12,7 млн.грн).
✓ Не створено Навчально-інвестиційний центр на базі КП «Агенція розвитку
Пирятинської міської ОТГ». Виконкомом підготовлено проект „Підтримка та
розвиток підприємництва в громадах Полтавської, Черкаської та
Чернігівської областей”, який подано на конкурс проектів регіонального
розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного
бюджету, отриманих від ЄС. Але проект не відібрано. (планувалось
залучення 11,6 млн.грн.).

Що далі?
• Здійснюється комплексний аналіз ресурсної бази приєднаних територій
• Визначаються найбільш перспективні види діяльності
• Вирішується питання розроблення Комплексної програми підтримки та
розвитку підприємництва на 2021 – 2023 роки

Дякуємо за увагу!

