
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
двадцятої сесії сьомого скликання 

                                                    (друге засідання) 

 

03 березня 2017 року                                                                                           № 61 

 

Про затвердження Програми 

підтримки місцевих товаровиробників  

„Вироблено на Пирятинщині“ на 2017рік 

 

 

      Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 04 березня 2011 року „Про Порядок 

розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 

ради“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, з метою 

підтримки місцевих товаровиробників, популяризації їхньої продукції серед 

споживачів Пирятинського району та за його межами, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму підтримки місцевих товаровиробників 

„Вироблено на Пирятинщині“ на 2017рік (додається). 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 

економіки Пирятинської районної державної адміністрації (Петрик В.О.), відділ 

економічного прогнозування виконкому міської ради (Троян Н.М.), фінансове 

управління міської ради (Кеда С.Ю.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та  постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ 



 Додаток  

 до рішення двадцятої сесії  

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 (друге засідання) 

 03 березня 2017 року № 61 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

підтримки місцевих товаровиробників 

„Вироблено на Пирятинщині“  

на 2017 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Пирятин 



1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Аналіз економічної ситуації в Пирятинському районі за останні роки та 

моніторинг розвитку безпосередньо споживчого ринку показують чітку 

тенденцію зростання частки продукції крупних товаровиробників (в тому 

числі іноземних та з інших областей) в споживчому кошику місцевих 

покупців та збільшення присутності представників загальноукраїнських 

торгових мереж, на які припадає все більший відсоток роздрібного 

товарообігу. В той же час місцеві товаровиробники, виробляючи аналогічну 

продукцію, скорочують свою присутність на ринку і, відповідно, обсяги 

виробництва та працюючий персонал. Так, з початку 2016 року на території 

Пирятинського району припинили свою діяльність ТОВ „Агрокон“ та                 

ТОВ „Агроконсерв“, ще раніше зупинилося виробництво на ТОВ „Лукулл-2“, 

вже третій рік поспіль падає виробництво на ТОВ „Пирятиндрев“ (на 3-5% 

щорічно). Лише у 2016 році відносно стабілізувалася ситуація на                       

ТОВ „Оріон“, хоча в натуральних показниках їхнє виробництво та 

асортимент також знизилися, як і чисельність працюючих (на 7 осіб). Не 

вдалося розвинути виробництво ТОВ „Пан Гарбуз“.  

Ситуація в малому бізнесі, де працюють фізичні особи-підприємці, не 

краща. Починаючи з кінця 2013 року, їх кількість знизилася з 1542 до 860, 

тобто майже вдвічі. Лише за 2016 рік припинили діяльність 192 підприємці. 

В результаті зазначених подій, у зв’язку зі скороченням виробництва та 

закриттям малих та середніх підприємств, середньооблікова кількість 

працюючих на виробництві в районі за 2016 рік знизилась на 602 особи і 

складає 4398 осіб.  

Дані процеси почалися ще до кризи 2013 року. Більші підприємства, 

маючи розвинуті виробництва, налагоджену логістичну мережу, можливість 

співпрацювати з великими торговельними мережами та постачати оптові 

партії товару, в сукупності з налагодженою маркетингово-промоційною 

політикою отримують суттєві переваги перед дрібними місцевими 

товаровиробниками при завоюванні місцевого ринку. В той же  час місцеві 

товаровиробники, якщо це не крупні підприємства, не можуть конкурувати з 

цими виробниками не стільки через недоліки товару, скільки через слабкий 

інформаційний супровід своєї діяльності, і в результаті змушені зменшувати 

виробництво та закриватися. З настанням економічної кризи 2014-2015 років 

ситуація тільки загострилася. Все це наносить доволі суттєву шкоду розвитку 

місцевої економіки, адже скорочення місцевого виробництва і, відповідно, 

кількості працівників призводять до зниження відрахувань у місцеві 

бюджети та збільшує соціальну напругу серед населення.  

В таких умовах органам місцевої влади необхідно вживати відповідних 

заходів щодо стимулювання розвитку місцевого виробництва.  Одним з 

основних напрямків вирішення даної проблеми є залучення інвестицій та 

пошук нових інвесторів, які б відкривали виробництва. Але даний процес є 

довготривалим і не дає швидких результатів. Не менш важливою в такій 

ситуації стає підтримка вже діючих виробництв, особливо дрібних, які є 



одними з основних генераторів робочих місць для населення. Дієвим 

інструментом в даному напрямку може бути використання технологій з 

популяризації товарів, виготовлених місцевими виробниками серед жителів 

району. Інформаційна підтримка пирятинського продукту дозволить 

збільшити реалізацію товарів місцевих виробництв і, відповідно, 

стимулювати їхній розвиток, створення нових робочих місць, що в результаті 

повернеться податковими надходженнями до бюджетів всіх рівнів.  

 

2. Мета та завдання Програми 

 

Основна мета Програми - забезпечити підтримку розвитку існуючих та 

нових місцевих дрібних та середніх товаровиробників шляхом популяризації 

їхньої продукції серед жителів Пирятинського району, що дозволить  

пожвавити роботу економіки, створити нові робочі місця, збільшити податкові 

надходження до місцевих бюджетів та надасть доступ населенню до якісної 

вітчизняної продукції. 

Основними завданнями Прграми є: 

донесення інформації про місцевих виробників та їх продукцію до 

потенційних споживачів - населення району; 

організація представлення продукції місцевого виробництва в торговій 

мережі міста та району;  

навчання суб’єктів господарювання можливостям сучасної маркетингової 

політики та просування своєї продукції, використовуючи її територіальну 

приналежність, як перевагу. 

 

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів і 

джерел фінансування 

Основними шляхами досягнення мети Програми є проведення активної 

послідовної роботи із популяризації товарів, вироблених місцевими 

товаровиробниками, шляхом використання наступних засобів: 

проведення інформаційної кампанії відповідної тематики на телебаченні 

та в місцевих газетах; 

створення відеофільму (відеоролику) про місцевих товаровиробників та 

переваги їхньої продукції, розміщення даної відеопродукції в мережі інтернет; 

організація переговорів та зустрічей з місцевими товаровиробниками та 

підприємцями щодо організації постачання товарів у торгові магазини району; 

розробка дизайну, друк та маркування товарів місцевих товаровиробників 

відповідними стікерами, виготовлення інформаційних вивісок біля торгових 

точок, де буде продаватися товар місцевих підприємств; 

виготовлення та розповсюдження друкованої інформаційної продукції на 

тему підтримки місцевих товаровиробників (буклетів, флаєрів тощо); 

проведення семінарів та навчань виробників щодо можливостей та 

перспектив фірмової торгівлі у Пирятинському районі на основі бренду 

„Вироблено на Пирятинщині“. 



Виконання Програми здійснюється за рахунок бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в межах коштів, передбачених  на 

фінансування видатків, та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. Обсяг фінансування з бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади становить 20 тис. грн. 

 

4. Строки та етапи виконання програми. 

 

Виконання всіх заходів Програми планується здійснити у 2017 році 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

 

У результаті виконання завдань Програми очікується:  

1) покращення економічного, фінансового та виробничого стану 

місцевих товаровиробників; 

2) збільшення частки товарів місцевого виробництва на споживчому 

ринку Пирятина і району; 

3) доступ жителів до місцевих товарів високої якості; 

4) припинення закриття фізичних-осіб підприємців, початок зростання їх 

кількості. 

Похідними критеріями результативності в разі успішного виконання 

завдань програми будуть: 

збільшення доходів міського бюджету від оподаткування суб’єктів 

господарювання; 

зниження безробіття та створення нових робочих місць; 

розширення виробництва та асортименту продукції місцевих виробників. 

 

6. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

 

Організація виконання основних заходів Програми покладається на 

відділ економіки Пирятинської районної державної адміністрації та відділ 

економічного прогнозування виконкому міської ради. 

Координацію виконання заходів Програми, контроль за використанням 

бюджетних коштів здійснює заступник голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Шикеринець І.С. 

Контроль за станом реалізації Програми покладається на постійну 

комісію Пирятинської міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку населених пунктів 

Пирятинської міської ради 

 
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 

 

Програми підтримки місцевих товаровиробників „Вироблено на Пирятинщині“ 

на 2017 рік 

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 

Відділ економіки Пирятинської районної державної 

адміністрації 

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 

розроблення програми 

Розпорядження  міського  голови   

від  17.02.2017 № 17  

3. Розробник програми Відділ економічного прогнозування виконкому міської ради 

 

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ економіки Пирятинської районної державної 

адміністрації, відділ економічного прогнозування 

виконкому міської ради, фінансове управління міської ради 

6. Учасник програми 

 

Суб’єкти господарювання, жителі Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

7. Термін реалізації програми 2017  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

(для комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього, у тому числі: 

20,0  тис. грн.   

9.1. коштів міської ОТГ 20,0   тис. грн.  

9.2 Коштів інших джерел  

 

 

Додаток 2  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку населених пунктів 

Пирятинської міської ради 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми підтримки місцевих товаровиробників „Вироблено на Пирятинщині“  

на 2017 рік 
  (тис.грн) 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми І ІІ ІІІ 

2017  рік 20__ рік 20__ рік   20__20__р.р. 20__ 20_р.р. 
 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
20,0     20,0 

кошти міської ОТГ 20,0     20,0 

кошти не бюджетних джерел       



                                                                       Додаток 3  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку населених пунктів 

Пирятинської міської ради  

 

Напрями діяльності та заходи  
 

Програми підтримки місцевих товаровиробників „Вироблено на Пирятинщині“ 

на 2017 рік  

 
№ 

з/

п 

 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансу- 

вання 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. гривень, 

у тому числі : 

Очікуваний 

результат 

 

 

 

1. Підтримка 

місцевих 

товаро 

виробників 

шляхом 

популяризації 

їх продукції 

серед 

населення 

міста та 

району 

Створення та 

розповсюдження 

відео та 

друкованих 

інформаційних 

матеріалів про 

місцевих 

виробників та їх 

продукції серед 

населення. 

Розміщення 

відповідної 

інформації в 

місцевих засобах 

масової 

інформації 

(телебаченні та 

газетах). 

квітень-

грудень 

2017 

Відділ 

економіки 

Пирятин 

ської 

райдержад

міністраці

ї 

Кошти  

міської 

ОТГ 

20,0 

 

Покращення 

результатів 

роботи 

місцевих 

товаровироб

ників, 

пожвавленн

я економіки, 

створення 

нових 

робочих 

місць, 

організація 

доступу 

споживачів 

до якісних 

товарів 

місцевого 

виробництва  

 

 

Додаток 4 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку населених пунктів 

Пирятинської міської ради 

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 

Код відомчої класифікації ________________________________________  

Код програмної  класифікації видатків місцевого бюджету    0118800 _____________________________ 

Код КЕКВ   2620_________________________________________________ 

 

№ 

з/п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідаль-

ний за 

проведення 

заходу: 

організація 

управління, 

відділ,особа 

Затверджено на 

2017  рік 

В тому числі по місяцях 



    

В
сь

о
го

 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь
 

1 Розвиток 

місцевих 

товаровиро

бників 

Рішення 20-ї 

сесії міської 

ради від 

03.03.2017 

№ 61 

Відділ 

економіки 

райдержадмі

ністрації 

 

20,0 

 

    

2
0
,0

 

       

 

 
 

 

 

Головний спеціаліст 

відділу економічного прогнозування  Н.М. Троян 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 
03 березня 2017 року 


