
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

сорок другої сесії сьомого скликання 

 

 

23 серпня 2018 року № 247 

 

 

Про затвердження Плану 

місцевого економічного  

розвитку на 2018-2020 роки 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Закону України „Про засади державної регіональної політики“, 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 „Про 

затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів 

заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів“, 

протоколу засідання робочої групи з питань розробки та імплементації Плану 

місцевого економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади від 01.08.2018 року, з метою посилення державно-

приватного партнерства задля забезпечення сталого економічного розвитку 

громади та в рамках виконання Угоди про членство в ініціативі ЄС „Мери за 

економічне зростання“, враховуючи висновки постійних комісій, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити План місцевого економічного розвитку на 2018-2020 роки 

(далі – План), що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Плану покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконкому, а контроль за виконанням 

рішення – на постійні комісії міської ради. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ  
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Передмова мера 

                                                                                                                       
Шановні друзі! 

На початку 2017 року Європейським Союзом започатковано нову ініціативу 

для органів місцевого самоврядування, а саме „Мери за економічне зростання“, яка 

зосереджується на сталому економічному розвитку. Усвідомлюючи необхідність 

посилення державно-приватного партнерства на місцевому рівні задля 

забезпечення сталого економічного розвитку Пирятинської міської об’єданої 

територіальної громади, підтримуючи принципи, викладені в ініціативі ЄС „Мери 

за економічне зростання“, 15 червня 2017 року нами підписана Угода про членство 

та взяті зобов’язання здійснити ряд заходів спрямованих на підтримку приватного 

сектору, зокрема разом з місцевим бізнесом та громадським суспільством розробити План місцевого 

економічного розвитку. 

Метою Плану є зміцнення конкурентної позиції Пирятинської міської ОТГ як регіону в 

цілому завдяки підтримці найбільш розвинених галузей економіки, оскільки активізація існуючого 

бізнесу дозволяє ефективно конкурувати, залучати інвестиції та  стимулювати створення нових 

підприємств і робочих місць. В результаті зростання бізнесу збільшаться обсяги виробництва та 

реалізації місцевої продукції, й, відповідно, зростуть податкові надходження. Міська рада отримає 

ресурс для бюджетних інвестицій в розвиток інфраструктури, стаючи таким чином, громадою,  ще 

більш привабливою  для бізнесу та подальшого підвищення якості життя  жителів.  

Ми вже мали певний досвід співпраці з бізнесом та громадськими організаціями під час 

розроблення Стратегії розвитку громади, але окремого документа, спрямованого безпосередньо на 

розвиток приватного бізнесу, не розроблялось. Використання цього інструменту є новим досвідом, 

перш за все, для влади. З метою підготовки Плану сформована Робоча група, яка провела аналіз 

різних аспектів функціонування бізнесу та напрацювала стратегічні пріоритетні завдання, вирішення 

яких дасть можливість суттєво покращити стан економіки та створити робочі місця.  

Беручи до уваги багаторічний досвід місцевих підприємств у сфері сільського господарства та 

харчової промисловості, акцент було зроблено на підвищенні конкурентоздатності галузі АПК. 

Посилення лідерських  позицій місцевого малого та середнього бізнесу потребує дієвих заходів із 

покращення бізнес-середовища, тому нами підготовлено декілька новацій у цій сфері. І головне, 

виходячи з аксіоми, що кожний бізнес-проект починається  з пошуку фінансів, нами пропонується 

цілий ряд заходів щодо спрощення та розширення доступу підприємців до інвестиційних ресурсів 

різних рівнів. 

У разі успішного виконання заходів програми ми разом з Вами зможемо досягти стратегічної 

мети розвитку громади і Пирятинський субрегіон стане відомим на регіональних ринках місцем 

виробництва широкого спектру харчових продуктів,  осередком впровадження кращого бізнес-

досвіду, який буде забезпечувати нові можливості для інвестування в рамках партнерських звʼязків та 

зростання зайнятості. 

Пропоную усім членам громади: приватним підприємцям, громадським організаціям та 

місцевим жителям, долучитися до виконання Плану місцевого економічного розвитку – це дасть 

можливість забезпечити стабільну зайнятість та підвищити добробут кожної сім’ї. 

 

 

Міський голова Олексій Рябоконь 

 

Щоб отримати копію цього плану, зверніться до: 

 

Ім’я Солдатова Ірина Вікторівна 

Посада начальник управління економіки виконкому Пирятинської міської ради 

Адреса вул. Соборна, 21, м. Пирятин, Полтавська область 

Телефон +38-050-25-286-65 

Факс (05358) 2-05-80 

Електронна пошта office@pyryatyn-mrada.gov.ua    

Веб-сайт http://pyriatyn.org.ua     
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1. Резюме 

 

Угода про членство в ініціативі ЄС „Мери за економічне зростання“ міським головою 

Пирятинської міської ради Полтавської області Олексієм Рябоконем підписана 15 червня 2017 року, 

та взяті зобов’язання здійснити ряд заходів спрямованих на підтримку приватного сектору, зокрема 

разом з місцевим бізнесом та громадським суспільством розробити План місцевого економічного 

розвитку. 

В нашому розумінні важливість місцевого економічного розвитку  ґрунтується на тому 

переконанні, що  добробут і підвищення якості життя в громаді забезпечується не стільки місцевою 

владою, як сектором приватного бізнесу. Тому створення сприятливих місцевих умов для його 

зростання, є ключовим завданням Пирятинської міської ОТГ в рамках розроблення та реалізації 

Плану місцевого економічного розвитку.  

Пирятинська міська ОТГ розташована в центрі України, відстань до м. Київ – 152 км  

(тривалість подорожі 2 години 30 хвилин), до міжнародного аеропорту „Бориспіль“ – 130 км ( 2 

години).  Частка населення  працездатного віку становить 54%  від загальної кількості населення, у 

тому числі  жінок - 57%, чоловіків – 43%. Середній вік населення  40,7 років (жінок - 40,8 років, 

чоловіків – 40,1 років). На протязі 2015-2018 років міграційне сальдо позитивне. Стан доріг, 

порівняно з іншими муніципалітетами, задовільний. Комунальна інфраструктура останнім часом 

суттєво покращена. Добре розвинений зв’язок і комунікації. Сектор охорони здоров’я та надання 

соціальної допомоги функціонує задовільно. Муніципальні послуги у сфері освіти базуються на 

інноваційних технологіях, що позитивно відрізняє галузь від сусідніх регіонів. Регіон вважається 

привабливим місцем для життя, навчання дітей та молоді, роботи та відпочинку, що проявляється у 

зростанні кількості населення за рахунок мігрантів.  

Вдале розташування має важливе значення для розвитку місцевих підприємств. Базовими 

видами економічної діяльності для економіки громади  є АПК та торгівля, різноманітні послуги і 

громадське харчування, зосереджені на МСП. Ряд місцевої продукції є своєрідними „кулінарними 

посланниками“ громади. Ступінь впливу НГО та влади на розвиток приватного бізнесу розцінюється 

як незначний, що потребує вжиття заходів щодо  посилення  міжсекторальної співпраці. Адже 

незважаючи на  демократичність і прозорість влади, усунення адміністративних бар’єрів, у розвитку 

підприємництва ще залишається ряд проблем. Зокрема, фінансовий сектор хоч і має програми 

лояльності аграрному сектору та малому бізнесу, але високі кредитні ставки ускладнюють до них 

доступ. Ефективність використання вільних земельних ділянок та приміщень  комунальної власності 

досить низька, зокрема по причині відсутності актуалізованого реєстру. Також необхідно 

продовжувати роботу в напрямі вдосконалення правової та інституційної бази шляхом спрощення 

елементів дозвільної системи. На ринку праці має місце дисбаланс між попитом та пропозицією, який 

за прогнозами лише посилиться у майбутньому. Не чіткий зовнішній імідж громади послаблює 

конкурентну позицію території, не містить чітко визначених переваг для інвесторів, тому останні 5 

років в субрегіоні не було нових потужних інвесторів, інвестиції переважно залучались діючими 

місцевими СГД. 

Здійснивши SWOT-аналіз Пирятинської міської  ОТГ  з фокусом на приватному секторі, 

сформовано бачення розвитку: „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“.  

Для досягнення бачення сформована система стратегічних цілей: 

1. Підвищення конкурентоздатності галузі АПК шляхом запровадження у виробництво 

принаймні 3 нових видів продукції за період впровадження плану місцевого економічного розвитку. 

2. Сприяти розвитку малого та середнього бізнесу шляхом відкриття  не менш ніж 20 мікро- 

та 2 середніх підприємств щорічно. 
3. Покращення інвестиційного клімату шляхом сприяння доступу місцевих субʼєктів господарювання 

не менш ніж до 4 альтернативних джерел фінансування  щорічно. 

План дій складається з 39 заходів спрямованих на посилення фінансової спроможності асоціацій 

агробізнесу; підтримку та стимулювання створення ланцюжків доданої вартості в  АПК;  запровадження 

заходів, спрямованих на підвищення рівня упізнаваності субрегіону; зниження нормативно-правових барʼєрів; 

забезпечення конструктивного діалогу влади і бізнесу; спрощення доступу МСП до інформаційних, земельних, 

фінансових та кадрових ресурсів; побудову системи ефективної комунікації з інвестором. 
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Загальна сума заходів Плану становить 14 145 000 грн або 461 201 Євро. Фінансування 

заходів МР та приватним сектором здійснюватиметься на паритетних засадах. Співвідношення 

власних та донорських джерел фінансування - 31%.  

2. Перелік таблиць, схем, діаграм  

 

Таблиця 1. План дій 

Таблиця 2. Схема фінансування 

Таблиця 3. Показники моніторингу  

Таблиця 4. Демографічна ситуація, ринок праці Пирятинської міської ОТГ 

Таблиця 5. Класифікація підприємств за розміром 

Таблиця 6 . Класифікація за видами економічної діяльності 

Таблиця 7. Розподіл компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності 

Таблиця 8. Оцінка співпраці на місцевому рівні 

Таблиця 9. Галузі (та підгалузі) з перспективою зростання та їхні проблеми 

Таблиця 10. Доступ до фінансування 

Таблиця 11. Потреби приватного сектору у сфері земельних ресурсів та інфраструктури 

Таблиця 12. Правові та інституційні умови 

Таблиця 13А. Ситуація з кваліфікованою робочою силою 

Таблиця 13Б. Шляхи досягнення балансу між попитом на кваліфіковані трудові ресурси і 

можливостями працевлаштування в муніципальній освіті – системний аналіз 

Таблиця 14. Як місцевість сприймається її мешканцями 

Таблиця 15. SWOT - аналіз 

Діаграма 1 Структура підприємств 

Діаграма 2 Кількість працівників за розмірами підприємств 

Діаграма 3 Класифікація підприємств за видами діяльності 

Діаграма 4 Розмір підприємств за видами діяльності 

 

3. Перелік скорочень 

 

АПК    – агропромисловий комплекс 

АТ      – акціонерне товариство 

ВНЗ     – вищий навчальний заклад 

ДП      – державне підприємство 

ЗМІ     - засоби масової інформації 

КП      – комунальне підприємство 

МР       – міська рада 

МСП    – малі та середні підприємства 

 МТД    – міжнародна технічна допомога 

НГО     – неурядова громадська організація 

 ОСГ   - особисте селянське господарство 

ОТГ   – об’єднана територіальна громада. 

ПАТ   – публічне акціонерне товариство 

ПМЕР – план місцевого економічного розвитку 

ПП      – приватне підприємство 

СГ      - сільське господарство 

СГД    - субʼєкт господарської діяльності  

СГП      – сільськогосподарське товариство 

СК      – страхова компанія 

ТОВ   – товариство з обмеженою відповідальністю 

ФГ      – фермерське господарство 

ФОП  – фізична особа-підприємець 

ЦНАП –центр надання адміністративних послуг 
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4. Вступ до плану 

 

Усвідомлюючи необхідність посилення державно-приватного партнерства на місцевому рівні 

задля забезпечення сталого економічного розвитку, підтримуючи принципи, викладені в ініціативі 

ЄС „Мери за економічне зростання“, міським головою Пирятинської міської ради Полтавської 

області Олексієм Рябоконем, за дорученням, наданим рішенням МР від 15 червня 2017 року, 

підписана Угода про членство та взяті зобов’язання здійснити ряд заходів спрямованих на підтримку 

приватного сектору, зокрема разом з місцевим бізнесом та громадським суспільством розробити 

План місцевого економічного розвитку. 

Пирятинська міська ОТГ розташована в центрі України. Відстань до м. Київ – 152 км 

шосейними дорогами (тривалість подорожі 2 години 30 хвилин).  Відстань до міжнародного 

аеропорту „Бориспіль“ м. Бориспіль Київської області – 130 км шосейними дорогами ( 2 години). Ще 

до 3 обласних центрів м.Черкаси, м.Чернігів та м.Полтава поїздка шосейними дорогами триватиме 

від 2,5 до 3 годин. Частка населення  працездатного віку становить 54%, у тому числі  жінок - 57%, 

чоловіків – 43% Середній вік населення  на початок 2018 року становив 40,7 років, жінок - 40,8 років, 

чоловіків – 40,1 років. На протязі 2015-2018 років міграційне сальдо позитивне (Таблиця 4).  
В нашому розумінні важливість місцевого економічного розвитку  ґрунтується на тому переконанні, 

що  добробут і підвищення якості життя в громаді забезпечується не стільки місцевою владою, як сектором 

приватного бізнесу. Тому створення сприятливих місцевих умов для його зростання, є ключовим завданням 

Пирятинської міської ОТГ в рамках ініціативи ЄС „Мери за економічне зростання“, адже це процес, від якого 

виграє вся громада включно з місцевою владою, бізнесом і громадянами. Успішний довгостроковий місцевий 

економічний розвиток потребує реального партнерства між органами місцевої влади, бізнесовою громадою 

міста, сектором НУО та інших важливих складових частин громади, надає системний інструмент для 

управління змінами та досягнення консенсусу в громаді щодо спільного бачення кращого економічного 

майбутнього – План місцевого економічного розвитку (далі ПМЕР).  

Метою ПМЕР є зміцнення конкурентної позиції Пирятинської міської ОТГ як регіону в цілому завдяки 

підтримці найбільш розвинених галузей економіки, оскільки активізація існуючого бізнесу дозволяє ефективно 

конкурувати, залучати інвестиції та  стимулювати створення нових підприємств і робочих місць. В результаті 

зростання бізнесу збільшаться обсяги виробництва та реалізації місцевої продукції, й, відповідно, зростуть 

податкові надходження. МР отримає ресурс для бюджетних інвестицій в розвиток інфраструктури, стаючи 

таким чином, громадою,  ще більш привабливою  для бізнесу та подальшого  підвищення якості життя  жителів.  

До приєднання до ініціативи ЄС місцеві підприємства надавали перевагу власним планам і 

стратегіям розвитку, не враховуючи потенціал спільних дій разом з місцевими партнерами. 

Опанування нового підходу до економічного розвитку за допомогою вивчення та впровадження 

методології ініціативи ЄС „Мери за економічне зростання“  відкриває нові шляхи та перспективи 

розвитку бізнесу. У бізнес-середовищі місцеве партнерство вже розцінюється як реальний шанс 

активізувати економічне зростання, збільшити прибутки та створити нові робочі місця.  
 Одним з перших кроків  було видання розпорядження міського голови від 15.03.2018 № 50, яким 

створена Робоча група з питань розробки та імплементації ПМЕР Пирятинської  міської ОТГ. На установчому 

засіданні Робочої групи (протокол №1 від 06-07.03.2018 року) прийнято рішення, що ПМЕР стане окремим 

цільовим програмним документом спрямованим на розвиток приватного сектору та створення нових робочих 

місць, й  базової основою для його розроблення будуть використані  наявні стратегічні і програмні документи. 

Під час їх розроблення вже залучались представники бізнесу і громадського суспільства. Зокрема, проводились 

опитування громадськості, клуби громадського діалогу, обмін думками на засіданнях „делібераційної 

майстерні“. Все це разом дало можливість сформувати реальні стратегічні плани розвитку громади з акцентом 

на розвиток соціально-культурної сфери та інфраструктури.  Але програмних документів, спрямованих 

безпосередньо на розвиток приватного бізнесу, не розроблялось.   

ПМЕР Пирятинської міської ОТГ розроблено у діалозі та тісному співробітництві з 

приватним сектором за участі НГО, він спрямований виключно на розвиток підприємництва, що є 

новим досвідом для громади. Під час розроблення ПМЕР забезпечено широке інформування 

громадськості, були задіяні місцеві інформаційні ресурси: газети „Пирятинська правда“ та 

„Пирятинські вісті“, місцеве телебачення, офіційний веб-сайт МР, сторінки в FACEBOOK 

„Пирятинська міська рада“ та „Пирятин інвестиційний“. 

Розроблений ПМЕР буде поданий на розгляд сесії МР, а після затвердження окремим 

рішенням планується внесення змін до бюджету громади в частині фінансування заходів Плану. 
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5. Процес розробки Плану місцевого економічного розвитку 

Радником міського голови з питань місцевого економічного розвитку призначено заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С., який здійснював координацію 

роботи. До складу  Робочої групи з питань розробки та імплементації ПМЕР Пирятинської  міської 

ОТГ включено 15 осіб, з них від влади – 5 осіб, від НГО – 3 осіб, від бізнесу – 5 осіб, служби 

зайнятості та ВНЗ  – 2осіб. 

На першому засіданні Робочої групи затверджено етапи розробки плану, методику збору 

даних, процедуру ухвалення рішень, графік засідань. Станом на 01.08.2018 року проведено 6 засідань 

Робочої групи (109 осіб), 2 засідання фокус-груп (18 осіб), 2 анкетування (52 особи), 1 телефонне 

опитування (15 осіб) на яких розглядались тематичні блоки відповідно до методики ініціативи ЄС 

„Мери за економічне зростання“. Крім членів Робочої групи, в заходах взяли участь близько 150 СГД 

різних видів діяльності та розмірів, 3 НГО, представники закладів освіти та культури, комунальних 

підприємств, переважно забезпечувалась гендерна рівність. Відбір учасників від бізнесу здійснювався 

за критерієм терміну діяльності у всіх галузях, які представлені в економіці громади, запрошувались 

як досвідчені підприємці, так і новачки. 

Методика збору даних полягає у використані статистичної інформації, даних, що знаходяться 

у вільному доступі в Інтернеті, отриманих  шляхом опитування, анкетування, проведення фокус-груп 

та на підставі оціночних характеристик членів Робочої групи. Редакційна група з написання ПМЕР 

затверджена рішенням  Робочої групи (Протокол від 16-17.05.2018 № 4) у складі 4 осіб,  працювала 

по збору матеріалів для аналізу на постійній основі. Отримані дані узагальнені в 15 таблицях та 

схвалені на засіданнях робочої групи. 

Процес розроблення ПМЕР здійснювався „знизу-догори“ під керівництвом місцевого 

координатора.  Сторонні спеціалізовані організації до розроблення Плану не залучались, окрім 

експертів Асоціації ОТГ та Європейської бізнес-асоціації, які надали організаційну допомогу у 

проведенні зовнішнього оцінювання громади та шляхів покращення співпраці з бізнесом у форматі 

„Ворк-шоп“. 

Процес ухвалення рішень здійснювався шляхом обговорення, іноді довготривалого, але у 

підсумку завжди знаходились компромісні ідеї, які задовольняли усіх учасників процесу. Остаточні 

рішення приймались шляхом голосування більшістю голосів. 

Етапи розроблення ПМЕР висвітлювались на щотижневих нарадах у міського голови.   

 

6. Аналіз місцевої економічної структури 

6.1. Аналіз місцевої економічної структури 

До складу Пирятинської міської ОТГ входить центр громади – місто Пирятин та 7 населених 

пунктів. Площа громади 97,6 тис.кв.км., з них 64% або 62,8 тис.кв.км  землі СГ призначення. 

Структура та якісні характеристики земель сприяють вирощуванню зернових культур. Разом з тим, 

зміни клімату не дають можливості нарощувати виробництво зернових культур вищого класу.  

Населення станом на 01.01.2018 становить 17014 осіб. Кількість осіб  працездатного віку – 

9209 осіб або 54%  від загальної кількості населення, у тому числі  жінок - 57%, чоловіків – 43% 

(Таблиця 4). Середній вік населення поступово молодшає, що збільшує частку осіб молодшого та 

працездатного віку, і  пов’язується перед усім з міграційними факторами, адже динаміка природного 

відтворення залишається негативною. Серед прибулих багато осіб, які не мають необхідної для 

місцевого ринку праці освіти. Місцева молодь, хоч і отримує підходящу освіту, але після завершення 

ВНЗ переважно не повертається до дому не погоджуючись на низькі, на їхню думку, заробітки. Тому 

роботодавці багато часу втрачають на пошук працівників.  

Ситуація із відтворенням людського капіталу у місті Пирятин краще, ніж у сільській 

місцевості. Сільське населення, передусім молодь, налаштовано до міграції у місто, де більш 

насичений ринок праці, розвинена інфраструктура і кращі умови для проживання. За відсутності 

організаційно-професійних навиків щодо ведення комерційної господарської діяльності, навіть члени 

ОСГ, що мають власний земельний фонд, не охоче займаються виробництвом та збутом 

агропродукції, вливаючись у ряди трудових мігрантів. Внаслідок зменшення кількості молодих 

людей актуалізується проблема „старіння“ сіл.  

Стан доріг задовільний, порівняно з іншими муніципалітетами, завдяки доступу до нещодавно 

реконструйованого автошляху державного значення М-03 „Київ-Харків-Довжанський“, який 

проходить через центр громади.  Місцеві дороги значно покращено завдяки наполегливій праці на 
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протязі останніх років місцевої влади усіх рівнів. Залізнична станція „Пирятин“, крім функції 

пасажироперевезень, має у своєму розпорядженні навантажувально-розвантажувальну дільницю, що 

сприяє перевезенню великих партій вантажів та розширює логістику.  

Історично склалося, що основою структури місцевої економіки є агропромисловий комплекс, 

який був зосереджений на великих підприємствах (яких було близько 30). Процеси реформування 

економіки держави призвели до закриття статистично великих підприємств (з них залишилось лише 

одне – ТОВ „Пирятинський сир завод“), при цьому на їх виробничій базі створені малі та середні 

підприємства, кількість яких щорічно зростала і досягла 140 підприємств та 264 ФОПів.  Аналізом 

класифікації підприємств за розміром станом на 01.01.2018 року  (Таблиця 5) виявлено, що 98% від 

загальної кількості функціонуючих СГД  відноситься до малого бізнесу. Разом з тим,  розміщення 

трудових ресурсів відбувається порівну між  малим (включаючи мікро-) бізнесом  та на середніх та 

великих підприємствах (за кількістю їх питома вага у структурі підприємств – 2%).  

Проте останнім часом динаміка утворення місцевих підприємств та створення нових робочих 

місць значно уповільнилась, що пояснюється вичерпанням виробничих резервів, орієнтації лише на 

місцевий ринок, високою конкуренцією на інших ринках. Існуюча пропозиція вільних земельних 

ділянок та незадіяних будівель та споруд надходить лише від приватного сектору, що призводить до 

формування орендної плати у розмірі вище ніж в середньому по області. Також стримуючим 

фактором є відсутність в бізнес-середовищі кооперації за видами діяльності та партнерських зв’язків, 

що змушує підприємства звертатися за послугами в інші регіони, в той час як місцеві надавачі таких 

послуг або залишаються без роботи або шукають її далеко від дома.  

 Обсяги виробництва валової продукції щорічно збільшуються, ВРП в розрахунку на одну 

особу населення за 2016 рік склав 81145 грн, що на 22,2% вище, ніж у 2015 році, очікуваний приріст 

валового виробництва за 2017 рік становить 14,7%. Значною мірою чинниками росту залишаються 

інфляційні фактори.  

Класифікація підприємств за видами економічної діяльності (Таблиця 6.) свідчить, що як для 

підприємств, так і для ФОПів, найбільш розвиненим видом діяльності є торгівля (усього 197 СГД або 

більше половини їх загальної кількості). До інших досить розповсюджених видів діяльності (в межах 

20% від загальної кількості СГД) належать послуги (зокрема добре розвинені послуги з 

обслуговування агропідприємств) та громадське харчування. На підставі оціночних характеристик 

упродовж 2017 року обсяги роздрібної торгівлі становили 304,8 млн.грн., послуг - 45,9 млн.грн., що 

відповідно на 8,5% та на 7,2% більше ніж за 2016 рік. Як результат, за інтегрованим показником 

розвитку споживчого ринку місто Пирятин тримає перші місця в області.   

Разом з тим, бюджетоутворюючими галузями для територіальної громади все ж є  СГ та  

переробна промисловість. Розподіл компаній приватного сектору за чисельністю та видами 

діяльності (Таблиця 7.) свідчить, що у промисловості функціонує 16 підприємств, у СГ – 18 

підприємств, внесок яких до міського бюджету складає майже дві третини від загальної суми 

податкових надходжень від платників податків. Таким чином, соціально-економічний стан  

територіальної громади в значній мірі залежить від тенденцій розвитку його важливої складової - 

агропромислового комплексу. 
Провідним промисловим підприємством є ТОВ „Пирятинський сирзавод“, обсяги виробництва і 

реалізації продукції якого неухильно зростали останні 3-5 років. Має найвищу кількість працюючих (694 

працівників, або 30 відсотків від кількості осіб, зайнятих в економіці територіальної громади) та найвищі 

прибутки. Продукція підприємства – різноманітні сири молочні є  свого роду „візитівкою“ територіальної 

громади. У 2017 році за експертними висновками підприємством вироблено та реалізовано продукції на суму 

1,3 млрд. грн., що на 18% та на 63% більше порівняно з 2016 та 2015 роками. На експорт відвантажується 

половина виробленої продукції, усього експортуються 27 видів сирів.  Разом з тим,  ТОВ „Пирятинський 

сирзавод“ входить до складу корпорації підприємств „Молочний альянс“, яка будує стратегії розвитку без 

привʼязки до місця виробництва. Тому, з одного боку місцеві виробники молока в громаді майже відсутні 

(обсяг зданого в переробку молока, виробленого в громаді становить менше 0,5% у загальному обсязі),  з 

іншого – мережа збуту готової продукції охоплює всю Україну, при цьому половина продукції експортується, і 

на місцевий ринок постачається в рамках споживчої потреби населення (оціночно менш ніж 1% загального 

обсягу реалізації).  

Крім того, ряд місцевих переробних підприємств виробляють широкий спектр смачних і традиційних 

для українців харчових продуктів: овочеконсервні вироби, м’ясні консерви та напівфабрикати, макарони та 

хлібобулочні вироби. Разом з тим, нестача власних коштів та інвестицій на виробництво нових товарів, 

неефективний маркетинг призвели до тимчасової консервації окремих підприємств, зниження обсягів реалізації 

продукції, внаслідок високої конкуренції, інших.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
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З точки зору місцевого партнерства найбільшу кількість місцевих ланцюжків створення 

доданої вартості має галузь рослинництва (протокол робочої групи від 07.06.2018 № 5). В галузі  

зайнято 18 СГД. Усього в обробітку перебуває 40,6 тис.кв.м земель СГ призначення,  з них лише 3% 

обробляється ФОП, решта – МСП. Місцеві грунтово-кліматичні умови обумовили розвиток 

неполивного землеробства. Основа рослинництва - зернове господарство. Зернові культури займають 

половину оброблюваної території. Вирощуються також олійні та кормові культури. Завдяки 

фінансовим вкладенням у сучасну агротехніку, біотехнології, нові способи захисту рослин та 

обробітку ґрунтів, рослинництво трансформується  в галузь інтенсивного високотоварного 

виробництва.  Так, упродовж 2017 року у рослинництво  за рахунок переважно кредитних ресурсів 

залучено 30,8 млн.грн., що становить 21% від загального обсягу інвестицій економіки та соціальної 

сфери Пирятинської міської  ОТГ. Усі заходи разом забезпечують щорічне збільшення урожайності  

та валового збору зерна. Для постачання сировини, обслуговування та переробки продукції 

рослинництва задіяне ще близько 30 місцевих підприємств. Фактично на теренах громади, лише за 

допомогою ринкових механізмів, створено потужний „ланцюжок доданої вартості“. Разом з тим, 

промислове перероблення зернової агропродукції відсутнє: не виробляється борошно, крупи, олія. 

Тому місцеві виробники макаронів та хлібобулочних виробів змушені придбавати сировину в інших 

регіонах.  

Існує ряд проблем, що стримує розвиток сектора. Усі підприємства здійснюють діяльність 

самотужки без укладення партнерських договорів, що уповільнює розвиток сектору в цілому. 

Агровиробники втрачають прибутки по причині низької доданої вартості у зв’язку з незавершеним 

циклом виробництва, зокрема, в неврожайний рік, коли витрати не покриваються доходами від 

реалізації. Висока собівартість місцевої с/г продукції по причині дорогих кредитів, невисокого рівня 

ресурсо- та енргозбереження знижує конкурентоздатність продукції. Місцеві харчові продукти, на тлі 

високої якості, орієнтовані лише на регіональні ринки. Майже кожне друге підприємство галузі 

відчуває нестачу кваліфікованих кадрів: водіїв категорії В і С, трактористів, електриків, 

газозварювальників, механіків, економістів, менеджерів. Відсутність системи маркетингу місцевої 

продукції стримує обсяги нарощування продукції внаслідок нестабільної реалізації. 

На теренах громади функціонує 5 комунальних підприємств, матеріально-технічну бази яких 

останнім часом значно поліпшено, що позитивно позначилось на якості послуг.  

 В секторі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги функціонує 18 підприємств. Для 

обслуговування мешканців громади на території міста Пирятин працює центральна районна лікарня, 

яка включає поліклінічне, стоматологічне та пологове відділення. До Центру вторинної медичної 

допомоги входять амбулаторії сімейної медицини, фельдшерсько-акушерські пункти. В 

недержавному секторі медичні послуги надають 16 різнопрофільних спеціалістів як ФОПи. 

Функціонують 22 аптеки. 

 В галузі освіти послуги надають 4 заклади середньої освіти, 5 закладів дошкільної освіти, 3 

заклади  позашкільної освіти. У м.Пирятин розміщено філію  приватного вищого навчального 

закладу „Європейський університет“, яка готує фахівців по спеціальностям: юрист, бухгалтер, еколог, 

комп’ютерна інженерія, надає послуги з навчання англійській мові, водіння автомобілів. На відстані 

30 км знаходиться Березоворудський аграрний коледж Полтавської державної аграрної академії, який 

спеціалізується на підготовці  спеціалістів з експлуатації та ремонту машин і обладнання 

агровиробництва, з виробництва та перероблення продукції рослинництва і тваринництва. 

 Фінансові послуги надають 6 банків та 2 страхові компанії. Усі фінансові установи мають 

програми лояльності аграрному сектору та малому бізнесу. Разом з тим, високі ставки кредитів та 

жорсткі вимоги до документації призводять до задоволення менше половини потреби заявників. 

 Добре розвинений зв’язок та телекомунікації. Рівень покриття стаціонарним та мобільним 

зв’язком становить 100%. Послуги доступу до мережі Інтернет надають 6 провайдерів, потреба 

населення, державних установ та бізнесу в цілому задоволена (за рахунок міського бюджету 

вирішуються окремі питання у сільській місцевості).  

 Пирятинська міська рада маючи бюджет за 2017 рік в розмірі 216,2 млн.грн стає активним 

суб’єктом економічних процесів в регіоні. За підсумками конкурсу закупівель товарів, робіт, послуг 

вирішується великий комплекс проблемних питань громади в межах наданих повноважень. Так, у 

2017 році обсяг тендерних закупівель склав більше ніж 30,0 млн.грн, у тому числі лише 1,2 млн.грн 

були освоєні місцевими підприємствами. Низькій рівень участі місцевого бізнесу у бюджетному 

фінансуванні пояснюється відсутністю знань та вмінь щодо оформлення тендерної документації. 
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 Останні 5 років в субрегіоні не було нових потужних інвесторів, інвестиції переважно 

залучались діючими місцевими СГД. 

  Таким чином, базовими видами економічної діяльності для економіки громади  є АПК, 

торгівля, різноманітні послуги та громадське харчування, зосереджені на МСП. 

 

6.2 Міжсекторальне співробітництво і взаємодія на місцевому рівні 

 З метою сприяння розвитку галузей економіки зареєстровано 6 НГО, але їх вплив оцінюється 

як формальний. Зазначені громадські організації налічують до 200 членів, періодично залучають 

гранти для вирішення окремих питань, разом з тим, потреба у послугах для бізнесу не вивчається,  

системна допомога з питань підприємництва не надається. Кредитні спілки для підприємництва 

відсутні. Спілка підприємців при виконкомі МР є дорадчим органом, який на регулярній основі 

залучається для обговорення під час прийняття рішень влади, які стосуються бізнесу – 

організаційних, земельних, податкових. Представники місцевих товаровиробників беруть участь в 

ярмаркових та святкових заходах МР. 

Нещодавно створене управління економіки при виконкомі МР, вже встигло накопичити певну 

базу даних телефонів та електронних адрес представників бізнесу, згрупувати контактні  дані за 

видами діяльності. З іншого боку регулярно відслідковуються започаткування донорських програм 

цільової допомоги бізнесу. Це дає можливість своєчасно та адресно інформувати СГД про додаткові 

форми фінансування та підтримки, запросити на засідання робочих груп з метою детального 

вивчення потреби, здійснити оперативне опитування. Разом з тим, кількість бізнесменів, що 

надіслали заявки на участь у грантах дуже мала по причині відсутності знань та навиків з проектного 

менеджменту. 

Партнерська взаємодія між підприємствами АПК відсутня, відносини здійснюються лише в 

межах угод про покупку-продаж товарів, робіт, послуг. Підприємці галузі хотіли б мати змогу 

поєднати ресурси для покращення матеріально-технічної бази та підвищення конкурентоздатності. 

Таким чином,  ступінь впливу НГО та влади на розвиток приватного бізнесу розцінюється як 

незначний, і, відповідно, існує нагальна потреба в міжсекторальній співпраці та взаємодії (Таблиця 8) 

в сферах оперативного реагування та вирішення актуальних питань розвитку бізнесу; популяризації 

місцевої продукції; сприяння залученню додаткових коштів для розвитку бізнесу; стимулювання 

розвитку пріоритетних галузей економіки; підвищення ролі бізнес-асоціацій; стимулювання 

встановленню ділових контактів. 

 

6.3 Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу 

Керівництвом МР проголошено курс на безкорупційну діяльність. Прийнято Етичний Кодекс 

працівників МР, метою якого є   забезпечення прозорості та гласності в роботі, розширення 

можливостей впливу громадськості міста на діяльність місцевої влади, профілактика корупції в 

органах місцевого самоврядування. Сесії ради відкриті для громадськості, під час засідань йде пряма 

трансляція в он-лайн режимі. Рішення сесій, виконавчого комітету, інформація про закупівлі 

публікуються на офіційному веб-сайті МР.  З метою реагування на звернення громадян функціонує 

інструмент „Електронна петиція“. Працює місцевий телеканал та друковані ЗМІ, які детально 

висвітлюють діяльність МР. Паралельно інформація розміщується на окремо створених сторінках в 

соціальних мережах. 

У громаді функціонує ЦНАП, за допомогою якого надається 115 видів адміністративних та 

муніципальних послуг у м.Пирятин та 14 соціальних послуг у віддалених селах. Затверджені 

інформаційні картки з видачі документів дозвільного характеру, стандарти надання адміністративних 

послуг. З метою запобігання проявам корупції, уникнення конфлікту інтересів з боку спеціалістів МР, 

звернення бізнесу і громадян розглядаються без особистих контактів з посадовими особами -  через 

ЦНАП. 

Реєстрація відносин, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців в цілому оптимізована і здійснюється на протязі 24 годин з моменту звернення. 

Разом з тим, ряд дозвільних документів можна отримати лише в обласному центрі (у сфері 

будівництва, торгівлі підакцизними товарами, реєстрація громадських формувань-юридичних осіб 

тощо). 

Усі звернення бізнесу розглядаються МР у встановлений законом термін. З метою поліпшення 

зв’язку з діловими колами міським головою запроваджені щомісячні наради, на яких обговорюються 
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проблеми бізнесу, шляхи налагодження партнерства на місцевому рівні. Планується запровадження 

заходів за новими форматами спілкування, зокрема регулярні зустрічі мера з бізнесом за чашкою 

чаю.  

Аналіз перспективних галузей а їхніх проблем (Таблиця 9) свідчить про наявність тенденції 

уповільнення розвитку пріоритетних галузей економіки по причині  відсутності партнерства, 

недостатньої кваліфікації кадрового та управлінського персоналу, нестачі ресурсів, високої 

конкуренції на ринках. Способами вирішення проблем є зниження нормативно-правових барʼєрів, 

забезпечення конструктивного діалогу влади і бізнесу, покращення іміджу підприємництва та 

заохочення широких верств населення до відкриття власної справи. 

 

6.4 Доступ до фінансування 

Забезпечення стійкого економічного розвитку перспективних галузей економіки потребує 

значних інвестицій. Фінансові послуги в громаді надають 6 банківських установ. Аналізом 

можливості доступу до фінансування бізнес-проектів (Таблиця 10) виявлено, що переважна більшість 

банків мають програми лояльності малого бізнесу та СГ. З метою зменшення ризику неплатежів, 

сума кредиту обмежується необхідністю подвоєної застави кредиту та великою кількістю фінансових 

документів, які засвідчують спроможність до своєчасного погашення кредиту. Термін користування 

кредитом – до 5 років, відсоткова ставка – 16-22%. 

Опитуванням банківських установ виявлено, що щорічно за кредитами звертаються в 

середньому 50 СГД малого бізнесу із запитом на кредит від 50-150 тис.грн. Фактично надається 

кредит половині заявників із сумою від 30-50 тис.грн. Практично усі агровиробники користуються 

кредитами, середня позика оціночно становить від 500,0 тис.грн до 1 млн.грн, що значно нижче від 

потреби. 

За наслідками опитування СГД галузей економіки, що мають високий потенціал зростання 

(зокрема, підприємств АПК та МСП), для стимулювання розвитку підприємств АПК потрібно 50-70 

млн.грн додаткового фінансування щорічно (протокол робочої групи від 15.03.2018 № 2).  Беручи до 

уваги, що на даний час агровиробники переважно отримують додаткові кошти з обігу, адже кредитні 

ресурси поки ще занадто дорогі і їх використання призведе до збільшення цін на кінцеву продукцію, 

тому реалізація розвиткових для громади проектів приватного сектора потребує пільгового 

фінансування. Беручи до уваги, що залучення коштів міського бюджету на розвиток бізнесу в таких 

обсягах є неможливим, співпраця з міжнародними фінансовими установами та грантодавцями є 

одним із способів забезпечення фінансування таких проектів. 

За допомогою вибіркового анкетування представників МСП підрахована щорічна потреба у 

фінансуванні становить 200,0 тис.грн, з них 100,0 тис.грн на відшкодування відсотків за 

користування кредитами, 100,0 тис.грн на реалізацію бізнес-проектів. Такі видатки складають менше 

0,1% видаткової частини бюджету МР, і є цілком можливими з точки зору фінансової дисципліни та 

спроможності. 

Зовнішні інвестиції в розвиток економіки є не значними, інвестиційний попит стримується 

відсутністю законодавчого підґрунтя для продажу земель СГ призначення, не стабільною суспільно-

політичною ситуацією в державі в цілому, відсутністю системи ефективної комунікації з інвестором з 

боку місцевої влади. 

Таким чином, банківська система по причині високих ставок за користування кредитами, не в 

повній мірі виконує інвестиційну роль в розвитку місцевого бізнес-середовища, та не здатна до 

фінансування дійсно значимих для розвитку громади проектів. Для вирішення проблем з 

фінансуванням перспективних галузей місцевого економічного розвитку потрібна консолідація 

фінансових ресурсів з різних джерел.  

 

6.5 Земельні ресурси та інфраструктура 

Активний розвиток підприємництва забезпечив ефективне використання земельних ділянок, 

приміщень, споруд виробничої бази колишніх підприємств. Такий попит на промислово-виробничу 

нерухомість радянських часів пояснюється оснащеністю таких ділянок інженерною 

інфраструктурою. На даний час відкрити нове виробництво товарів, робіт і послуг можливо за 

рахунок оренди або викупу ділянок та незадіяних споруд в приватному секторі, які не завжди мають 

інженерні мережі. Крім того, вартість оренди у приватних власників досить висока, що уповільнює її 
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використання для розвитку бізнесу. Також на формування завищених цін впливає відсутність 

пропозиції оренди земельних ресурсів та споруд комунальної власності. 

На даний час в громаді є певна кількість вільних земельних ділянок та приміщень 

комунальної власності, але ефективність їх використання досить низька. Реєстр комунальної 

нерухомості не ведеться. Підприємці та інвестори не мають доступу до актуальної інформації про 

комунальну нерухомість та умови її використання. П’ять економічно привабливих земельних ділянок 

площею від 0,80 га до 35,0 га, хоч і розташовані в безпосередній близькості до автошляху державного 

значення Київ-Харків та залізниці, але не мають необхідної інфраструктури для організації 

промислового виробництва. 

 Решта земельних ділянок та вільні приміщення, будівлі та споруди комунальної власності, або 

знаходяться в сільській місцевості, або в економічно невигідних зонах, тому підприємці з міста 

Пирятин (яких переважна більшість) їх неохоче освоюють.  

Вивченням попиту на сучасні приміщення і земельні ділянки комунальної власності (Таблиця 

11)  виявлено потребу в робочий площі для малих підприємств (майстерень) площею до 200 кв.м з 

інженерними мережами, під’їзними шляхами та звʼязком; в офісних приміщеннях площею до 40 кв.м, 

оснащених інженерними комунікаціями, сучасним зв’язком та точкою виходу в Інтернет; в земельних 

ділянках для будівництва необхідної промислової інфраструктури площею 1-2 га, забезпечених водо- 

та каналізаційною мережами, електропостачанням, наближених до залізниці та шосейних доріг.  

Таким чином, розвиток економіки громади стримується нестачею вільних земельних ділянок 

та приміщень, тому  виведення у вільний обіг комунального ресурсу нерухомості, порядок 

використання якої впорядковано відповідним рішенням сесії МР,  вплине на встановлення більш 

справедливої вартості оренди і в приватному секторі, дасть поштовх розвитку місцевого бізнесу та 

створенню нових робочих місць. 

 

6.6 Правова та інституційна база 

Рішенням 30 сесії 6-го скликання Полтавської обласної ради від 13.08.2015  утворено 

Пирятинську  міську ОТГ Пирятинського району Полтавської області, яка функціонує на засадах 

гласності, відкритості та прозорості. Затверджено Статут територіальної громади міста Пирятин.  

Структура МР відповідає вимогам кадрової, інфраструктурної, фінансової спроможності щодо 

виконання в повному обсязі повноважень, визначених законом за відповідним рівнем 

адміністративно-територіальних одиниць. Розмежовані та регламентовані повноваження МР 

(складається з 25 депутатів) та підпорядкованих виконавчих органів: виконавчого комітету (22 члени) 

та 14 структурних підрозділів (65 осіб). 

Усі адміністративні, дозвільні  і соціальні послуги надаються виключно через ЦНАП. Послуги 

стандартизовані, вироблені чіткі вимоги до їх якості, встановлені критерії оцінки, індикатори 

успішності їх виконання та процедури їх надання. 

Формами участі членів об’єднаної територіальної громади у місцевому самоврядуванні є 

органи самоорганізації населення:  19 квартальних комітетів у місті  та 2 старостати в селах. З метою 

формування пропозицій, рекомендацій громади для впливу при прийнятті рішень з питань місцевого 

самоврядування та інших суспільно важливих питань проводяться консультації з громадськістю, 

загальні збори громадян за місцем проживання. 

Нормативно-правові акти МР приймаються із застосуванням процедури громадського 

обговорення їх впливу на різні групи суспільства, їх кількість оптимізована. Станом на 01.06.2018 

року діють та регулярно відстежуються 6 актів у сфері оподаткування та 1 акт у сфері благоустрою. В 

цілому баланс різноманітних інтересів вдається підтримувати. З метою сприяння розвитку 

підприємств агропромислового сектору застосовуються податкові пільги шляхом звільнення від 

оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. ОСГ площею 2 га та для 

ведення садівництва площею до 0,12 га від звільняються від сплати земельного податку. 

 Для аналізу правової та інституційної бази МР залучені представники влади, субʼєкти 

найбільш розвинених видів господарської діяльності - АПК, МСП, які представляють широкий 

спектр форм організації бізнесу - від ФОП до підприємств малого та середнього розміру. Забезпечено 

рівне представництво опитаних за гендерним складом (протоколи засідання фокус-групи від 

18.06.2018 року та засідання робочої групи від 04.04.2018 року № 3). Результати опитування наведені 

у Таблиці 11. 
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За наслідками опитування можна підсумувати, що правова та інституційна база для реалізації 

повноважень МР створена і в цілому відповідає потребам бізнесу і громадськості. Разом з тим, на 

державному рівні відсутні механізми сприяння веденню власної справи для новостворених СГД, 

вдосконалення процесу реєстрації НГО. На місцевому рівні можливо спростити елементи дозвільної 

системи шляхом прийняття відповідного рішення виконкому.  

 

6.7  Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність 

Частка осіб працездатного віку збільшилась з 52,3% у 2015 році до 54,1% у 2017 році. За 

останні три роки (2015-2017 роки) рівень зареєстрованого безробіття не перевищував 3%. Ринок 

праці в сільських населених пунктах значно вужчий, тому рівень безробіття у 3 – 4 рази вище, ніж в 

середньому по громаді. Станом на 01.01.2018 на обліку в райцентрі зайнятості перебувало 220 

безробітних, з них жінки 125 осіб, молодь – 28 осіб. Потреба у робочій силі на даний час оцінюється в 

межах 130-160 осіб (Таблиця 13А). 

Існує дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. З одного боку пропонується певна 

кількість вакантних місць, яким не відповідає кваліфікація безробітних. Серед них, жінки після 

„сімейної фази“, працівники старших вікових груп або молодь з відповідним рівнем освіти але без 

досвіду роботи. З іншого боку особи, що мають необхідну кваліфікацію, не погоджуються на 

запропоновані умови праці, посилаючись або на неналежні санітарно-побутові умови праці або 

низькі заробітки ( у структурі вакансій за розмірами зарплати 22% належить мінімальній заробітній 

платі, у 62% - до двох мінімальних заробітних плат).    

За видами економічної діяльності висока  частка безробітних сформована в галузях, залежних 

від конʼюнктури ринку (спад виробництва та попиту на продукцію, зниження ділової активності на 

підприємствах з  виробництва мʼясоковбасних виробів, плодоовочевих консервів, комбікормів для 

тварин). 

Що стосується сільської місцевості, у звʼязку із зростаючою технологічністю матеріально-

технічної бази виробництва знижується потреба в людських ресурсах на діючих СГП. Спеціалізація 

місцевих агропідприємств на рослинництві ще більше знижує таку потребу, адже виробничий процес 

з вирощування зернових не перевищує 6 місяців. Решту робочого часу працівники або тимчасово 

перебувають на біржі праці або шукають додаткових заробітків поза межами місця проживання.  

 Завдяки ряду програм Центру зайнятості, зокрема сприяння започаткуванню власної справи, 

перекваліфікації тощо упродовж трьох років підтримується невисокий рівень безробіття.  Разом з 

тим, ці програми не розповсюджуються на членів ОСГ, які вважаються зайнятими, але в умовах 

переходу на стандарти СОТ залишаються без роботи. Тому питання їх підготовки, на тлі відтоку 

сільського населення, стає більш актуальним. 

Потреба економіки в кадрах задовольняється місцевими вищими навчальними закладами, які 

готують спеціалістів актуальних для місцевого ринку праці професій.  

Таким чином, на ринку праці має місце дисбаланс між попитом та пропозицією, який за 

прогнозами лише посилиться у майбутньому (протокол засідання редакційної групи від 27.06.2018). 

Очікувана потреба в кадрах  базується, перш за все, на тенденціях росту споживання агропродукції у 

світі, тому залишиться потреба у спеціалістах, що мають вищу освіту у сфері аграрних дисциплін.  У 

зв’язку із запровадженням зони вільної торгівлі та спрощенню доступу на зовнішні ринки в 

переробній промисловості будуть потрібні менеджери, маркетологи. Зона поряд автошляхом 

державного значення в межах громади динамічно розвивається, тому залишиться потреба в 

управлінцях, економістах, менеджерах з продажу.  Вирішення зазначених проблем (Таблиця 13Б) 

потребує створення навчально-інвестиційного центру з організації проведення тренінгів з актуальних 

питань бізнесу, накопичення та розповсюдження бази даних  кращих бізнес-проектів, упровадження 

програм фінансового стимулювання молодих спеціалістів, організації зустрічей із підприємцями 

Європи, бізнес-турів для вивчення європейських ринків та кращого досвіду. 

 

6.8  Зовнішнє позиціювання та маркетинг 

В літописах м.Пирятин згадується з 1154 року як місце-фортеця. Місцезнаходження на шляху 

до великих місць та на березі судноплавної річки Удай обумовили розвиток міста як торгівельно-

логістичного центру. На даний час муніципалітет вважається привабливим місцем для життя, 

навчання дітей та молоді, роботи та відпочинку, що проявляється у зростанні кількості населення за 

рахунок мігрантів. Вдале розташування має важливе значення для розвитку місцевих підприємств.   
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Інфраструктура міста та сіл значно покращена останнім часом, в цілому громада має зручні 

автошляхи, розвинений інформаційний простір, виконуються масштабні міські програми покращення 

житлово-комунальних послуг та благоустрою. 

Модернізовані заклади середньої освіти приймають крім мешканців громади багато дітей із 

сусідніх громад. Для забезпечення корисного дозвілля дітей функціонують гуртки по інтересах, 

спортивна школа, нещодавно відкрито шкільний плавальний басейн. Вища освіта готує спеціалістів 

актуальних на ринку праці професій. Заклади охорони здоров’я забезпечують належний рівень 

надання послуг.  

Пирятинці полюбляють активний стиль життя. Природна пам’ятка – острів Масальський, 

який знаходиться на березі річки Удай в межах м.Пирятин, є чудовим місцем для сімейного 

відпочинку у різні пори року. Проводяться планові культурно-масові заходи орієнтовані на місцевих 

жителів, у тому числі із залученням місцевих підприємств. Разом з тим, місцевого фестивалю, який 

би залучив багато гостей та туристів, та був би спрямований на популяризацію виробничого 

потенціалу не має. 

 МР останнім часом значно покращена дозвільно-реєстраційна система. Завдяки сучасному 

Центру надання адміністративних послуг реєстрація бізнесу здійснюється упродовж 24 годин.  

Економіка громади тримається на підприємствах АПК,  багатопрофільному малому і 

середньому бізнесі. Місцеві підприємства виробляють широкий спектр корисних і традиційних для 

українців харчових продуктів: молочні сири, овочеконсервні вироби, м’ясні консерви та 

напівфабрикати, макарони та хлібобулочні вироби які є своєрідними кулінарними посланниками 

регіону. Разом з тим, у зв’язку із високою конкуренцією окремі переробні підприємства припиняють 

діяльність.  

Ресурсний потенціал громади характеризується наявністю вільних земельних ділянок для 

значних інвестицій. Разом з тим, МСП не вистачає невеликих за розмірами ділянок та приміщень, 

розміщених в економічно привабливих зонах. Упродовж 5-7 років в громаді не було нових потужних 

інвесторів, які б відкривали робочі місця з високою зарплатою та належними умовами праці.  

Інвестиції місцевих підприємств, в умовах обмеженості коштів, спрямовані на модернізацію 

матеріально-технічної бази та технології,  без створення, і навіть, із скороченням робочих місць.  

Багаторічні традиції сформували покоління відповідальних по відношенню до своєї справи 

аграріїв, їх досвід сприяє нарощуванню врожайності, а висока землезабезпеченість (дві третини 

земельного фонду громади) збільшенню посівних площ зернових та технічних культур. Рушієм 

економіки громади могло б стати розширення ланцюжка доданої вартості в АПК за рахунок 

відкриття підприємств по виготовленню кінцевої продукції з сировини, що вироблена місцевими 

підприємствами, а саме: борошна, круп та олії. В умовах налаштування законодавства України на 

стандарти  СОТ необхідно пришвидшити трансформацію ОСГ у виробничі кооперативи з 

вирощування та переробці фруктів і ягід.  

Дієвим поштовхом  розвитку МСП могли б стати активізація місцевих програм підтримки - 

актуалізації комунальної нерухомості, прямої підтримки з міського бюджету кращих ідей, сприяння 

забезпеченості кадрами, продовження зниження адміністративних бар’єрів. Створення 

„Інвестиційного центру“ дало б можливість навчити, перш за все, місцевих підприємців, 

альтернативним методам залучення та вкладання коштів на розвиток бізнесу, посилити комунікацію 

із зовнішніми інвесторами. Наявність сформованої ідентичності, упізнаваності серед інших регіонів 

України дало б змогу покращити інвестиційний клімат в цілому.   

 Таким чином, не чіткий зовнішній імідж громади послаблює конкурентну позицію території, 

не містить чітко визначених переваг для інвесторів, тому останні 5 років в субрегіоні не було нових 

потужних інвесторів, інвестиції переважно залучались діючими місцевими СГД. Можливими 

напрямками дій щодо забезпечення сталого розвитку економіки громади у середньостроковій 

перспективі (Таблиця 14) є: виконання заходів із формування іміджу регіону як виробника харчових 

продуктів, створення нових іміджевих продуктів, каталогів місцевої продукції, путівників для 

інвесторів, бізнес-форумів та бізнес-турів у Європейські міста-партнери. 

 

7 SWOT - аналіз 

Здійснивши SWOT-аналіз Пирятинської міської  ОТГ  (Таблиця 15) в цілому за темою 

„Зростання, Розвиток, Зайнятість“ з безпосереднім фокусом на приватному секторі та його потенціалі 

щодо зростання та створення можливостей працевлаштування та ресурсів для розвитку, визначено, 
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що забезпечити сталий розвиток місцевої економіки можна шляхом оптимальної консолідації заходів 

та ресурсів з різних джерел.  

До переваг Пирятинської міської ОТГ відноситься вигідне розташування - у в центрі України.  

Частка населення  працездатного віку зростає за рахунок міграції. Стан доріг, порівняно з іншими 

муніципалітетами, задовільний. Комунальна інфраструктура останнім часом суттєво покращена. 

Добре розвинений зв’язок і комунікації. Сектор охорони здоров’я та надання соціальної допомоги 

функціонує задовільно. Муніципальні послуги у сфері освіти базуються на інноваційних технологіях, 

що позитивно відрізняє галузь від сусідніх регіонів. Регіон вважається привабливим місцем для 

життя, навчання дітей та молоді, роботи та відпочинку, що проявляється у зростанні кількості 

населення за рахунок мігрантів.  

Вдале розташування має важливе значення для розвитку місцевих підприємств. Базовими 

видами економічної діяльності для економіки громади  є АПК та торгівля, різноманітні послуги і 

громадське харчування, зосереджені на МСП. Ряд місцевої продукції є своєрідними „кулінарними 

посланниками“ громади. 

До слабких сторін - ступінь впливу НГО та влади на розвиток приватного бізнесу 

розцінюється як незначний, що потребує вжиття заходів щодо  посилення  міжсекторальної співпраці. 

Адже незважаючи на  демократичність і прозорість влади, усунення адміністративних бар’єрів, у 

розвитку підприємництва ще залишається ряд проблем. Зокрема, фінансовий сектор хоч і має 

програми лояльності аграрному сектору та малому бізнесу, але високі кредитні ставки ускладнюють 

до них доступ. Ефективність використання вільних земельних ділянок та приміщень  комунальної 

власності досить низька, зокрема по причині відсутності актуалізованого реєстру. Також необхідно 

продовжувати роботу в напрямі вдосконалення правової та інституційної бази шляхом спрощення 

елементів дозвільної системи. На ринку праці має місце дисбаланс між попитом та пропозицією, який 

за прогнозами лише посилиться у майбутньому. Не чіткий зовнішній імідж громади послаблює 

конкурентну позицію території, не містить чітко визначених переваг для інвесторів, тому останні 5 

років в субрегіоні не було нових потужних інвесторів, інвестиції переважно залучались діючими 

місцевими СГД. 

Можливими напрямками дій, що базуються на виявлених перевагах і зовнішніх очікуваних 

позитивних тенденціях (Стратегія А), є: 

- підвищення конкурентоздатності галузі АПК; 

- створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу; 

- покращення інвестиційного клімату. 

 

8 Бачення та цілі. 

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. 

 

 

Система цілей розвитку Пирятинської міської ОТГ на період 2018- 2020 років 

Основні цілі Оперативні цілі 

1. Підвищення конкурентоздатності галузі 

АПК шляхом запровадження у 

виробництво принаймні 3 нових видів 

продукції за період впровадження плану 

місцевого економічного розвитку 

1.1. Підтримка встановлення взаємовигідних ділових 

контактів між субʼєктами господарювання АПК 

1.2. Підтримка та стимулювання створення ланцюжків 

доданої вартості в  АПК 

1.3. Формування іміджу субрегіону як виробника 

широкого спектру харчових продуктів 

2. Сприяти розвитку малого та середнього 

бізнесу шляхом відкриття  не менш ніж 20 

мікро- та 2 середніх підприємств щорічно 

2.1. Покращення іміджу підприємництва та заохочення 

широких верств населення до відкриття власної справи 

2.2. Зниження нормативно-правових барʼєрів, 

забезпечення конструктивного діалогу влади і бізнесу  

2.3. Спрощення доступу МСП до інформаційних, 

земельних, фінансових ресурсів 

2.4. Сприяння покращенню кадрового забезпечення 
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МСП 

3. Покращення інвестиційного клімату 

шляхом сприяння доступу місцевих 

субʼєктів господарювання не менш ніж до 4 

альтернативних джерел фінансування  

щорічно  

3.1. Побудова системи ефективної комунікації з 

інвестором 

3.2. Підвищити кваліфікацію представників МСБ, ГО, 

органів влади громади у сфері підготовки проектів для 

залучення інвестицій  та зовнішньоекономічної 

діяльності  
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9 План дій 

План дій складається з 39 дій спрямованих на реалізацію 3 основних цілей та з метою досягнення бачення розвитку субрегіону в цілому. Заходи  

Плану охоплюють період з 01.09.2018-31.12.2020 і є реалістичними та досяжними для реалізації. Переважна більшість заходів реалізуються у тісному 

партнерстві з представниками бізнесу та НГО. „Мʼякі заходи“ плану, які не передбачають фінансування, становлять 44%. Освоєння капітальних видатків 

передбачає застосування прозорих процедур. Загальна сума заходів Плану становить 14 145 000 грн або 461 201 Євро. Курс Євро обраховано виходячи і 

ставки Нацбанку України станом на 19.07.2018 і становить 30,67 грн за 1 Євро. По кожному із заходів визначені вимірювані показники та критерії 

ефективності. Планується щорічна публікація у ЗМІ інформації про виконання Плану.  

Серед можливих ризиків успішного виконання Плану – інфляційні фактори, тому передбачається можливість внесення змін в залежності від рівня 

інфляції. Беручи до уваги, що дія заходів охоплює виборчий період, також можливим ризиком може стати відмова нового керівництва від його 

виконання. Проте План орієнтований виключно на розвиток приватного сектору та громадянського суспільства і не містить політичного підтексту, 

конфлікту інтересів, непрозорих процедур. Тому його реалізація може прогнозуватися з високою долею вірогідності.  

Відповідальним за реалізацією Плану дій та моніторинг показників визначено Управління економіки виконкому Пирятинської міської ради, 

контроль за реалізацією – на заступника з питань виконкому міської ради, радника з питань місцевого економічного розвитку Шикеринця І.С. 

Таблиця 1. План дій 

Тематични

й блок 

Основні 

цілі 

Дії за проектом (-ми) Тривалість 

(початок - 

завершенн

я) 

Залучені 

партнери 

Запланова

ні 

витрати 

Грн/Євро 

Результати Показники 

(індикатори) для 

моніторингу 

1.Міжсект

оральне 

співробітн

ицтво і 

взаємодія 

на 

місцевому 

рівні 

 

2.Зовнішнє 

позиціюва

ння та 

маркетинг 

 

3.Земельні 

1. 

Підвищ

ення 

конкуре

нтоздат

ності 

галузі 

АПК 

шляхом 

запрова

дження 

у 

виробн

ицтво 

принай

1.1. Підтримка встановлення взаємовигідних ділових контактів між субʼєктами господарювання АПК 

1.1.1. Сприяння налагодженню партнерства між 
місцевими підприємствами АПК  

01.09.2018- 
31.12.2020 

МР, МСП, 
НГО 

 
- 

Кількість 
зустрічей 

Налагодження 
системи 
взаємодопомоги 

1.1.2. Стимулювання створення виробничих 
кооперативів та інших форм співробітництва в 
сфері АПК 

01.19.2018- 
31.12.2020 

МР, МСП 5 000 / 
163 

Кількість 
кооперативі
в 

Консолідація 
ресурсів 
підприємств в 
напрямі розвитку 

1.1.3.  Створювати умови для цивілізованого 
просування інтересів підприємств АПК шляхом 
сприяння залученню грантових коштів на 
посилення фінансової спроможності асоціацій 
агробізнесу  

01.09.2018-
31.12.2020 

МР, НГО 200 000/ 
6 521 

Кількість 
грантів; 
кількість 
послуг 
бізнесу 

Підвищення рівня 
впливовості бізнес-
асоціацій 

1.2. Підтримка та стимулювання створення ланцюжків доданої вартості в  АПК 
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ресурси та 

інфраструк

тура 

 

4.Доступ 

до 

фінансува

ння 

мні 3 

нових 

видів 

продук

ції за 

період 

впровад

ження 

плану 

місцево

го 

економі

чного 

розвитк

у 

1.2.1. Допомога у обстеженні та відборі вільних 

земельних ділянок і приміщень під створення 

переробних підприємств та оформленні прав 

користування 

01.01.2019- 

28.02.2019 

МР, МСП 500 000/ 

16 303 

Кількість 

оформлених 

прав 

власності 

Створення та 

розвиток 

виробничої 

інфраструктури 

1.2.2. Стимулювання інновацій в сфері технології 

перероблення агропродукції (ресурсо- та 

енергозбереження, обладнання для фасувальних 

ліній продукції без використання пластикової 

плівки) 

01.09.2018- 

31.12.2020 

МР, МСП, 

НГО 

20 000/ 

652 

Кількість 

публікацій у 

ЗМІ;  

презентацій 

Зниження витрат та 

вихід на нові ринки 

1.2.3. Розроблення інвестиційного проекту зі 

створення заводу з перероблення борошна, круп та 

олії  

01.01.2019-

28.02.2019 

МР, МСП 11 250 00

0/ 366 808 

Кількість 

проектів 

Розвиток 

виробничої 

інфраструктури  

1.2.4. Сприяння у  проведенні прозорих процедур 

визначення надавачів послуг з ремонту будівлі та  

організацій-постачальників обладнання для заводу 

включаючи зборку обладнання „під ключ“ 

01.03.2019-

31.05.2019 

МР, МСП 3 000/ 

98 

Рівень цін у 

порівнянні з 

середнім по 

області  

Забезпечення 

справедливої ціни 

під час реалізації 

інвестпроекту 

1.2.5.  Виконання будівельних робіт з 

перепланування та реконструкції будівель під 

створення заводу з переробці агросировини, 

монтаж обладнання та фасувальних ліній 

01.06.2019-

31.12.2019 

МР, МСП, 

надавачі 

послуг 

- Рівень 

освоєння 

коштів 

Створення сучасної 

виробничої 

інфраструктури 

1.2.6. Сприяти запровадженню у виробництво 

нових видів харчових товарів 

01.01.2020-

31.12.2020 

МР, МСП - Кількість 

нових видів 

продукції 

Підвищення 

конкурентоздатност

і 

1.3. Формування іміджу субрегіону як виробника широкого спектру харчових продуктів 

1.3.1. Запровадження щорічної загальноміської 

ярмарки „Пирогост“ до Дня міста Пирятин з метою 

презентації широкого асортименту харчової 

продукції, виробленої у громаді 

01.01.2019-

31.12.2020 

МР, 

підприємс

тва АПК 

100 000/ 

3 261 

Кількість 

підприємств

, які взяли 

участь 

Підвищення рівня 

упізнаваності 

субрегіону 

1.3.2. Створення іміджевого продукту  

„Пирятинський кошик товарів для святкового 

столу“ 

01.01.2019-

31.12.2020 

МР 100 000/ 

3 261 

Кількість 

банерів 

Підвищення рівня 

упізнаваності 

субрегіону 

1.3.3. З метою виходу на нові ринки розроблення 

єдиного логотипу продукції, виробленої в 

субрегіоні  

01.01.2019-

31.12.2019 

МР 125 000/ 

4 076 

Кількість 

видів 

продукції з 

логотипом 

Підвищення рівня 

упізнаваності 

субрегіону 
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1.3.4. Розроблення  „Каталогу місцевої  

агропродукції“ 

01.09.2018-

31.12.2018 

МР,  МСП 80 000/ 

2 608 

Кількість 

примірників 

Підвищення рівня 

упізнаваності 

субрегіону 

1.Міжсект

оральне 

співробітн

ицтво і 

взаємодія 

на 

місцевому 

рівні 

 

2.Прозора, 

вільна від 

корупції 

адміністра

ція, що 

сприяє 

розвитку 

бізнесу 

 

3.Земельні 

ресурси та 

інфраструк

тура 

 

4.Доступ 

до 

фінансува

ння 

 

5.Кваліфік

овані 

трудові 

2. 

Сприят

и 

розвитк

у 

малого 

та 

середнь

ого 

бізнесу 

шляхом 

відкрит

тя  не 

менш 

ніж 20 

мікро- 

та 2 

середні

х 

підприє

мств 

щорічн

о 

2.1. Покращення іміджу підприємництва та заохочення широких верств населення до відкриття власної справи 

2.1.1. Поширення в ЗМІ інформації про кращий 

бізнес-досвід місцевих підприємств 

01.09.2018- 

31.12.2020 

МР, МСП 10 000/ 

326 

Кількість 

відео-

сюжетів 

Покращення 

ставлення громадян 

до підприємців 

2.1.2. Налагодження збору статистичної інформації 

про динаміку реєстрації та структуру МСП 

(зокрема, по гендерному та віковому рівню) та 

поширення у ЗМІ  

01.09.2018- 

31.12.2020 

МР, центр 

зайнятості 

- Кількість 

зареєстрова

них ФОП 

Підтримка 

працевлаштування 

вразливих верств 

населення 

2.1.3. Запровадження щорічних конкурсів „Кращий 

підприємець“ та „Краще підприємство“ 

01.09.2018- 

31.12.2020 

МР, МСП, 

НГО 

30 000/ 

978 

Ставлення 

громадян до 

СГД 

Покращення 

ставлення громадян 

до підприємництва 

2.1.4. Запровадження щорічного конкурсу з 

фінансування кращих бізнес-проектів „Розвиваю 

бізнес у своїй громаді“ 

01.01.2019- 

31.12.2020 

МР, МСП 300 000/  

9 782 

Кількість  

проектів 

Підвищення ролі 

соціального 

підприємництва 

2.1.5. Запровадження конкурсного відбору МСП 

для часткової компенсації вартості кредитів на 

розвиток пріоритетних видів діяльності 

01.01.2019- 

31.12.2020 

МР, МСП 200 000/ 

6 521 

Кількість  

компенсацій 

по кредитам 

Створення 

сприятливих умов 

для МСП 

2.2. Зниження нормативно-правових барʼєрів, забезпечення конструктивного діалогу влади і бізнесу 

2.2.1. Подальше переведення адміністративних 

послуг в електронний формат та їх спрощення 

01.09.2018-

31.12.2020 

МР  

- 

Кількість 

послуг у 

ЦНАПі 

Покращення бізнес-

клімату 

2.2.2. Запровадження щомісячних неформальних 

зустрічей бізнесу з мером у форматі „Кава з мером“ 

01.09.2018-

31.12.2020 

МР, МСП - Кількість 

зустрічей 

Покращення бізнес-

клімату 

2.2.3. Запровадження щоквартальних „круглих 

столів“ за участі НГО та представників бізнесу   

01.09.2018-

31.12.2020 

МР, МСП, 

НГО 

- Кількість 

„круглих 

столів“ 

Покращення бізнес-

клімату 

2.2.4. Проведення інформаційної компанії щодо 

популяризації участі МСП в бізнес-асоціаціях  

01.09.2018-

31.12.2020 

МР, НГО 10 000/ 

326 

Кількість 

публікацій 

Підвищення рівня 

впливовості бізнес-

асоціацій 

2.3. Спрощення доступу МСП до інформаційних, земельних, фінансових ресурсів 
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ресурси, 

інклюзивні

сть 

 

2.3.1. Створення он-лайн сторінки „Актуальні 

питання розвитку бізнесу“ на веб-сайті МР 

01.09.2018-

30.11.2018 

МР  

- 

Кількість 

відвідувачів  

Оперативне 

реагування на 

проблеми бізнесу 

2.3.2. Створення бази даних електронних адрес 

підприємців 

01.09.2018-

31.12.2020 

МР, МСП - Кількість 

електронних 

адрес 

Оперативне 

реагування на 

проблеми бізнесу 

2.3.3. Створення реєстру комунальної нерухомості 

та розміщення на веб-сайті МР 

01.09.2018-

30.11.2018 

МР - Наявність 

бази даних 

нерухомості 

Підтримка і 

стабілізація 

розвитку МСП 

2.3.4. Створення переліку оптимальних точок 

приєднання електроустановок до електромереж для 

промислових обʼєктів та розміщення на веб-сайті 

МР 

01.09.2018-

30.11.2018 

МР, 

Обленерг

о 

- Наявність 

переліку 

Підтримка і 

стабілізація 

розвитку МСП 

2.3.5. Моніторинг інформації про потенційні 

джерела фінансування бізнес-проектів та 

розміщення на веб-сайті МР або шляхом адресних 

електронних повідомлень підприємців 

01.09.2018-

01.09.2020 

МР - Кількість 

заявок 

розроблених 

МСП 

Підтримка і 

стабілізація 

розвитку МСП 

 2.4. Сприяння покращенню кадрового забезпечення МСП 

2.4.1. Організувати систему збору інформації про 

потребу МСП у кваліфікованих робітниках та 

спеціалістах  

01.09.2018-

31.12.2020 

МР  

- 

Наявність 

методики 

Підвищення 

ефективності 

персоналу МСП 

2.4.2. Заохочення МСП брати на практику та 

стажування студентів ВНЗ та ПТНЗ та жінок після 

декретної відпустки (оплата двомісячного 

стажування) 

01.01.2019-

31.12.2020 

МСП, МР 172 000/ 

5 608 

Кількість 

стажерів, з 

них жінок 

Зниження міграції, 

підвищення 

ефективності 

персоналу МСП 

2.4.3. Заохочення молодих спеціалістів  залишатися 

працювати в громаді (часткова оплата вартості 

навчання) 

01.01.2019-

31.12.2020 

МСП, МР 60 000/  

1 956 

Кількість  

компенсацій 

Зниження міграції, 

підвищення 

ефективності 

управління МСП 

1.Зовнішнє 

позиціюва

ння та 

маркетинг 

 

2.Кваліфік

3. 

Покращ

ення 

інвести

ційного 

клімату 

3.1. Побудова системи ефективної комунікації з інвестором 

3.1.1. Розробка та друк „Путівника інвестора“ 01.09.2018-

31.12.208 

МР 50 000/ 

1 630 

Наявність 

видання 

Покращення 

інвестиційного 

клімату 

3.1.2. Створення електронної бази кращих 

інвестиційних проектів молодих підприємців 

01.09.2018-

31.12.2020 

МР, МСП - Кількість 

проектів 

Покращення 

інвестиційного 
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овані 

трудові 

ресурси, 

інклюзивні

сть 

 

3.Доступ 

до 

фінансува

ння 

шляхом 

сприян

ня 

доступу 

місцеви

х 

субʼєкті

в 

господа

рюванн

я не 

менш 

ніж до 4 

альтерн

ативних 

джерел 

фінансу

вання  

щорічн

о 

клімату 

3.1.3 Проведення щорічного бізнес-форуму з метою 

презентації інвестиційних можливостей громади, 

поширення кращого бізнес-досвіду 

01.09.2019-

31.12.2020 

МР, МСП, 

НГО 

60 000/ 

1 956 

Кількість 

учасників 

Покращення 

інвестиційного 

клімату 

3.1.4. Організація зустрічей із підприємцями 

Європи, бізнес-турів для вивчення європейських 

ринків та кращого досвіду 

01.09.2019-

31.12.2020 

МР, МСП, 

НГО 

200 000/ 

6 521 

Кількість 

бізнес-турів 

Ппідвищення 

кваліфікації 

підприємців 

3.2. Підвищити кваліфікацію представників МСБ, ГО, органів влади громади у сфері підготовки проектів для залучення 

інвестицій  та зовнішньоекономічної діяльності 

3.2.1. Створення „Інвестиційного центру“ на базі 

вільного приміщення комунальної власності  

01.09.2019-

28.02.2019 

МР, КП  

- 

Наявність 

рішення 

виконкому 

МР 

Покращення 

інвестиційного 

клімату 

3.2.2. Розробити програму з ремонту будівлі 

„Інвестиційного центру“, оснащення меблями і 

технікою, компенсації комунальних витрат 

01.03.2019-

31.05.2019 

МР, КП 530 000/ 

17 281 

Наявність 

програми 

Покращення 

інвестиційного 

клімату 

3.2.3. Здійснити відбір надавачів послуг з ремонту 

приміщення „Інвестиційного центру“, 

виготовлення меблів та постачальників 

компʼютерної техніки за допомогою системи 

PROZORRO 

01.06.2019-

30.08.2019 

МР, КП, 

надавачі 

послуг 

- Кількість 

укладених 

договорів 

Прозорість 

бюджетних витрат 

3.2.4. Проведення ремонту приміщення 

„Інвестиційного центру“ 

01.07.2019-

31.12.2019 

МР, КП, 

надавачі 

послуг 

- Рівень 

освоєння 

коштів 

Покращення 

комунальної 

інфраструктури  

3.2.5. 3.2.5. Проведення тренінгів з питань розроблення 

інвестиційних проектів; форм грантових і 

проектних заявок проектів МТД; документів на 

участь в тендерних закупівлях; створення 

сільськогосподарських кооперативів; соціального 

підприємництва. 

01.01.2020-

31.12.2020 

МР, НГО 140 000/ 

4 565 

Кількість 

проведених 

тренінгів 

Диверсифікація 

джерел 

фінансування 

проектів МСП;  

підвищення 

кваліфікації 

підприємців 

  РАЗОМ:   14145000/ 

461 201 
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10  Схема фінансування 
Фінансування заходів за рахунок бюджету МР здійснюватиметься на основі програмно-

цільового методу. Приватний сектор бере участь  у фінансуванні заходів майже на паритетних 

засадах з МР (власні та кредитні кошти). Нестачу фінансування передбачається заповнити шляхом 

розроблення окремих програм розвитку, які будуть подаватися до розгляду міжнародних донорських 

та грантових фондів. Співвідношення власних та донорських джерел фінансування - 31%.  

Таблиця 2. Схема фінансування 
Дії за 

проект

ом     (-

ми) 

 

Заплановані 

витрати 

Джерела фінансування 

Н
ес

та
ч

а 
ф

ін
ан

су
в
а
н

н
я
 Примі

тки Бюджет міської 

об’єднаної громади 

Б
ю

д
ж

е
ти

 
в
и

щ
о

го
 

р
ів

н
я
 

Приватний 

сектор 

Донори 

1.1.1.  ГРН ЄВРО ГРН ЄВРО - ГРН ЄВРО ГРН ЄВРО -  

1.1.2.  5 000    163   - - 5 000    163  - -  

1.1.3.   200 000  6 521   - -  - 200 000 6 521 -  

1.2.1.  500 000    16 303   - - 500 000    16 303  -   

1.2.2.  20 000  652  20 000  

 

652  -    -   

1.2.3.  11250000   366808   - - 1125000 36 681  10125000 330127 -  

1.2.4.  3 000    98   - - 3 000    98   - -  

1.2.5.    -  - -  -  - -  

1.2.6.   -  - -  -  - -  

1.3.1.  100 000  3 261  100 000 3 261 -  -  - -  

1.3.2.  100 000 3 261  100 000  3 261 -  -  - -  

1.3.3.  125 000  4 076  125 000  4 076 -  -  - -  

1.3.4.  80 000  2 608  80 000 2 608  -  -  - -  

2.1.1.  10 000 326  10 000 326  -  -  - -  

2.1.2.  - - - - -  -  -   

2.1.3. 30 000  978 30 000 978 -  -  - -  

2.1.4. 300 000  9 782 300 000 9 782 -  -  -   

2.1.5.  200 000 6 521 200 000 6 521 -  -  - -  

2.2.1.   -  - -  -  - -  

2.2.2.   -  - -  -  - -  

2.2.3.   -  - --  -  - -  

2.2.4.  10 000 326 10 000 326 -  -  - -  

2.3.1.   -  - -  -  - -  

2.3.2.   -  - -  -  - -  

2.3.3.   -  - -  -  - -  

2.3.4.   -  - -  -  - -  

2.3.5.   -  - -  -  - -  

2.4.1.   -  - -  -  - -  

2.4.2. 172 000 5 608 172 000 5 608  -  -  - -  

2.4.3.  60 000 1 956 60 000 1 956 -  -  -   

3.1.1.  50 000 1 630  50 000 1 630 -  -  - -  

3.1.2.  -   - -  -  - -  

3.1.3.  60 000  1 956  60 000 1 956  -  -  - -  

3.1.4.  200 000 6 521  100 000 3 260 - 100 000 3 261   - -  

3.2.1.  - -  - -  -  - -  

3.2.2.  530 000 17 281 53 000 1 728  -  - 477 000 15 553 -  

3.2.3.  - -  - -  -  - -  

3.2.4. - -  - -  -  - -  

3.2.4. 3.2.5.  140 000 4 565 140 000 4 565  -  -  - -  

Разом: 14145000  461200 1610000 52494 - 1733000 56 

506 

10802000 352201 -  
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11 Показники та механізми моніторингу 

Тривалість заходів ПМЕР з 01.09.2018-31.12.2020. Ключем для оцінювання ПМЕР є визначені у 

Плані дій (Таблиця 1) якісні і кількісні показники, які формувались з точки зору є реалістичності, 

актуальності та доступності. З метою недопущення упередженої оцінки підсумків реалізації ПМЕР 

рішенням Робочої групи (протокол від 01.08.2018 № 6) створено Моніторинговий комітет, регулярні 

звіти якого стануть базою для аналізу та оцінки результатів виконання ПМЕР. Проміжні і кінцеві 

результати моніторингу (один раз на півроку)  будуть представлені на розгляд МР та оприлюднені.  

 

Таблиця 3. Показники моніторингу 

Дії / Ідеї проекту  Триваліс

ть  

Результат Очікувані результати  

з 1-го 

по 6-й  

місяць  

з 7-го  

по 12-й  

місяць 

з 13-го по 

18-й  

місяць 

з 19-го 

по 24й  

місяць 

1.1.1. Сприяння налагодженню 

партнерства між місцевими 

підприємствами АПК  

01.09.2018- 

31.12.2020 

Кількість 

зустрічей 

2 зустрічі 2 зустрічі 2 зустрічі 2 зустрічі 

1.1.2. Стимулювання створення 

виробничих кооперативів та інших 

форм співробітництва в сфері АПК 

01.19.2018- 

31.12.2020 

Кількість 

кооперативів 

- 1 - 1 

1.1.3.  Створювати умови для 

цивілізованого просування інтересів 

підприємств АПК шляхом сприяння 

залученню грантових коштів на 

посилення фінансової спроможності 

асоціацій агробізнесу 

01.09.2018-

31.12.2020 

Кількість 

грантів; 

кількість 

послуг 

бізнесу 

- 1 грант 1 послуга 

для 

бізнесу 

1 послуга 

для 

бізнесу 

1.2.1. Допомога у обстеженні та 

відборі вільних земельних ділянок і 

приміщень під створення 

переробних підприємств та 

оформленні прав користування 

01.01.2019- 

28.02.2019 

Кількість 

оформлених 

прав 

власності 

- 2 

договора 

- - 

1.2.2. Стимулювання інновацій в 

сфері технології перероблення 

агропродукції (ресурсо- та 

енергозбереження, обладнання для 

фасувальних ліній продукції без 

використання пластикової плівки) 

01.09.2018- 

31.12.2020 

Кількість 

публікацій у 

ЗМІ; 

презентацій 

2 

публікаці

ї 

1 

презентац

ія 

2 

публікаці

ї 

1 

презентац

ія 

1.2.3. Розроблення інвестиційного 

проекту зі створення заводу з 

перероблення борошна, круп та олії 

01.01.2019-

28.02.2019 

Кількість 

проектів 

- 1 проект - - 

1.2.4. Сприяння у  проведенні 

прозорих процедур визначення 

надавачів послуг з ремонту будівлі 

та  організацій-постачальників 

обладнання для заводу включаючи 

зборку обладнання „під ключ“ 

01.03.2019-

31.05.2019 

Рівень цін у 

порівнянні з 

середнім по 

області 

- - 3 

процедур

и 

 

1.2.5.  Виконання будівельних робіт 

з перепланування та реконструкції 

будівель під створення заводу з 

переробці агросировини, монтаж 

обладнання та фасувальних ліній 

01.06.2019-

31.12.2019 

Рівень 

освоєння 

коштів 

- - 70% 30% 

1.2.6. Сприяти запровадженню у 

виробництво нових видів харчових 

товарів 

01.01.2020-

31.12.2020 

Кількість 

нових видів 

продукції 

- - - 3 нових 

види 

продукції 

1.3.1. Запровадження щорічної 

загальноміської ярмарки „Пирогост“ 

до Дня міста Пирятин з метою 

презентації широкого асортименту 

01.01.2019-

31.12.2020 

Кількість 

підприємств, 

які взяли 

участь 

- 8 

підприєм

ств 

- 10 

підприєм

ств 
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харчової продукції, виробленої у 

громаді 

1.3.2. Створення іміджевого 

продукту  „Пирятинський кошик 

товарів для святкового столу“ 

01.01.2019-

31.12.2020 

Кількість 

банерів 

- - 3 баннери - 

1.3.3. З метою виходу на нові ринки 

розроблення єдиного логотипу 

продукції, виробленої в субрегіоні  

01.01.2019-

31.12.2019 

Кількість 

видів 

продукції з 

логотипом 

- - - 3 види 

продукції 

1.3.4. Розроблення  „Каталогу 

місцевої  агропродукції“ 

01.09.2018-

31.12.2018 

Кількість 

примірників 

- 300 

примірни

ків 

- - 

2.1.1. Поширення в ЗМІ інформації 

про кращий бізнес-досвід місцевих 

підприємств 

01.09.2018- 

31.12.2020 

Кількість 

відео-

сюжетів 

1 відео-

сюжет 

1 відео-

сюжет 

1 відео-

сюжет 

1 відео-

сюжет 

2.1.2. Налагодження збору 

статистичної інформації про 

динаміку реєстрації та структуру 

МСП (зокрема, по гендерному та 

віковому рівню) та поширення у ЗМІ  

01.09.2018- 

31.12.2020 

Кількість 

зареєстрован

их ФОП 

5,  з них 

жінок – 1 

5, з них, 

молоді -3 

5, з них 

жінок – 1 

5, з них   

молоді -3 

2.1.3. Запровадження щорічних 

конкурсів „Кращий підприємець“ та 

„Краще підприємство“ 

01.09.2018- 

31.12.2020 

Ставлення 

громадян до 

СГД 

- Анкетува

ння 

- Анкетува

ння 

2.1.4. Запровадження щорічного 

конкурсу з фінансування кращих 

бізнес-проектів „Розвиваю бізнес у 

своїй громаді“ 

01.01.2019- 

31.12.2020 

Кількість 

проектів 

- 4 проекти - 4 проекти 

2.1.5. Запровадження конкурсного 

відбору МСП для часткової 

компенсації вартості кредитів на 

розвиток пріоритетних видів 

діяльності 

01.01.2019- 

31.12.2020 

Кількість 

компенсацій 

по кредитам 

- 3 

компенса

ції 

- 3 

компенса

ції 

2.2.1. Подальше переведення 

адміністративних послуг в 

електронний формат та їх 

спрощення 

01.09.2018-

31.12.2020 

Кількість 

послуг у 

ЦНАПі 

- 1 1 1 

2.2.2. Запровадження щомісячних 

неформальних зустрічей бізнесу з 

мером у форматі „Кава з мером“ 

01.09.2018-

31.12.2020 

Кількість 

зустрічей 

6 

зустрічей 

6 

зустрічей 

6 

зустрічей 

6 

зустрічей 

2.2.3. Запровадження щоквартальних 

„круглих столів“ за участі НГО та 

представників бізнесу   

01.09.2018-

31.12.2020 

Кількість 

„круглих 

столів“ 

2 заходи 2 заходи 2 заходи 2 заходи 

2.2.4. Проведення інформаційної 

компанії щодо популяризації участі 

МСП в бізнес-асоціаціях  

01.09.2018-

31.12.2020 

Кількість 

публікацій 

2 

публікаці

ї 

2 

публікаці

ї 

2 

публікаці

ї 

2 

публікаці

ї 

2.3.1. Створення он-лайн сторінки 

„Актуальні питання розвитку 

бізнесу“ на веб-сайті МР 

01.09.2018-

30.11.2018 

Кількість 

відвідувачів 

300 осіб 320 осіб 340 осіб 350 осіб 

2.3.2. Створення бази даних 

електронних адрес підприємців 

01.09.2018-

31.12.2020 

Кількість 

електронних 

адрес 

20 СГД 20 СГД 20 СГД 20 СГД 

2.3.3. Створення реєстру 

комунальної нерухомості та 

розміщення на веб-сайті МР 

01.09.2018-

30.11.2018 

Наявність 

бази даних 

- Внесено 

дані 

- - 

2.3.4. Створення переліку 

оптимальних точок приєднання 

електроустановок до електромереж 

для промислових обʼєктів та 

01.09.2018-

30.11.2018 

Наявність 

переліку 

 Створенн

я 

переліку 
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розміщення на веб-сайті МР 

2.3.5. Моніторинг інформації про 

потенційні джерела фінансування 

бізнес-проектів та розміщення на 

веб-сайті МР або шляхом адресних 

електронних повідомлень 

підприємців 

01.09.2018-

01.09.2020 

Кількість 

заявок 

розроблених 

МСП 

2 заявки 2 заявки 2 заявки 2 заявки 

2.4.1. Організувати систему збору 

інформації про потребу МСП у 

кваліфікованих робітниках та 

спеціалістах  

01.09.2018-

31.12.2020 

Наявність 

методики 

- Затвердж

ення 

методики 

- - 

2.4.2. Заохочення МСП брати на 

практику та стажування студентів 

ВНЗ та ПТНЗ та жінок після 

декретної відпустки (оплата 

двомісячного стажування) 

01.01.2019-

31.12.2020 

Кількість 

стажерів, з 

них жінок 

- 4 особи - 4 особи 

2.4.3. Заохочення молодих 

спеціалістів  залишатися працювати 

в громаді (часткова оплата вартості 

навчання) 

01.01.2019-

31.12.2020 

Кількість 

компенсацій 

- 4 

компенса

ції 

- 4 

компенса

ції 

3.1.1. Розробка та друк „Путівника 

інвестора“ 

01.09.2018-

31.12.208 

Наявність 

видання 

- - 150 шт - 

3.1.2. Створення електронної бази 

кращих інвестиційних проектів 

молодих підприємців 

01.09.2018-

31.12.2020 

Кількість 

проектів 

- - - 5 

проектів 

3.1.3 Проведення щорічного бізнес-

форуму з метою презентації 

інвестиційних можливостей 

громади, поширення кращого бізнес-

досвіду 

01.09.2019-

31.12.2020 

Кількість 

учасників 

- - - 100 

учасників 

3.1.4. Організація зустрічей із 

підприємцями Європи, бізнес-турів 

для вивчення європейських ринків 

та кращого досвіду 

01.09.2019-

31.12.2020 

Кількість 

бізнес-турів 

- 1 бізнес-

тур 

- 1 бізнес-

тур 

3.2.1. Створення „Інвестиційного 

центру“ на базі вільного приміщення 

комунальної власності  

01.09.2019-

28.02.2019 

Наявність 

рішення 

виконкому 

1 рішення - - - 

3.2.2. Розробити програму з ремонту 

будівлі „Інвестиційного центру“, 

оснащення меблями і технікою, 

компенсації комунальних витрат 

01.03.2019-

31.05.2019 

Наявність 

програми 

- Розробле

на 1 

програма 

- - 

3.2.3. Здійснити відбір надавачів 

послуг з ремонту приміщення 

„Інвестиційного центру“, 

виготовлення меблів та 

постачальників компʼютерної 

техніки за допомогою системи 

PROZORRO 

01.06.2019-

30.08.2019 

Кількість 

укладених 

договорів 

- Укладено 

1 договор 

Укладено 

2 договори 

- 

3.2.6. Проведення ремонту 

приміщення „Інвестиційного 

центру“ 

01.07.2019-

31.12.2019 

Рівень 

освоєння 

коштів 

 50% 30% 20% 

3.2.7. 3.2.5. Проведення тренінгів  01.01.2020-

31.12.2020 

Кількість 

проведених 

тренінгів 

- - - 7 тренінгів 
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Додатки 

 

Таблиця 4. Демографічна ситуація, ринок праці Пирятинської міської ОТГ 

 

 Назва показника та одиниця вимірювання   2015 рік 2016 рік 2017 рік 

    

Чисельність наявного населення , осіб 17352 17261 17014 

- у тому числі в місті, осіб 15838 15765 15534 

      - у тому числі в селах, осіб 1514 1496 1480 

 Кількість жінок, осіб 9717 9628 9564 

 Кількість чоловіків, осіб 7635 7633 7450 

Кількість населення 0-17 віку, осіб 3005 3261 3353 

    -у тому числі жінок, осіб 1683 1751 1809 

    -у тому числі чоловіків, осіб 1322 1510 1544 

Кількість населення працездатного віку, осіб 9071 9122 9209 

    -у тому числі жінок, осіб 5080 5142 5238 

   - у тому числі чоловіків, осіб 3991 3980 3971 

Кількість населення 60 і старшого віку, осіб 5276 4878 4452 

    -у тому числі жінок, осіб 2954 2735 2517 

    -у тому числі чоловіків, осіб 2322 2143 1935 

Середній вік населення, років 42,4 41,3 40,7 

    -у тому числі у жінок, осіб 42,8 41,6 40,8 

    -у тому числі у чоловіків, осіб 42,2 41,0 40,1 

Природний приріст -282 -254 -269 

Міграційний приріст 79 323 220 

Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб 304 277 216 

    у тому числі жінок, % 48,2 44,2 45,5 

    у тому числі молодь, % 33,5 29,8 29,5 

Рівень зареєстрованого безробіття,  % 2,6 2,9 2,4 

     У тому числі в сільській місцевості  11,5 11,8 12,5 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного 

штатного працівника  

2693 3298 5448 

 Довідково: Площа територіальної громади, га 9764,5 9764,5 9764,5 

Довідково: ВРП в розрахунку на одну особу населення, 

грн 

66390 81145 Прогноз 

93073 

 

РЕЗЮМЕ: Динаміка демографії позитивна за рахунок зовнішніх мігрантів, середній вік населення 

молодшає. Ринок праці має робочу силу в кількості достатньому для задоволення потреб бізнесу, на 

відміну від якісного складу, який потребує поліпшення. Серед безробітних багато молоді та жінок, 

які не користуються попитом у роботодавців.  

Джерело інформації - План соціально-економічного розвитку Пирятинської міської ОТГ на 2018 рік 

(рішення 32 сесії Пирятинської МР ради сьомого скликання від 22.12.2017 № 338), План соціально-

економічного розвитку Пирятинської міської ОТГ на 2017 рік (рішення 20 сесії Пирятинської МР 

сьомого скликання від 03.03.2017 № 28), План соціально-економічногоі розвитку Пирятинської 

міської ОТГ на 2016 рік (рішення 9 сесії Пирятинської МР шостого скликання від 13.05.2016 № 103), 

Головне управління статистики у Полтавській області.  

Середній вік населення розраховано відповідно до Методичних рекомендацій з питань статистики 

населення, затверджений наказом Державного комітету статистики України від 08.06.2001 № 266. 

 

 

 



План місцевого економічного розвитку 
Пирятинської міської обʼєднаної територіальної громади 

 

27 
 

Таблиця 5. Класифікація підприємств за розміром 

            (згідно Господарського Кодексу України) 

 

 Тип Кількість 

співробітників 

Річний 

оборот, євро 

 Мікро-бізнес  

(приватний підприємець) 

Менше 2 Менш ніж 2 

мільйони 

1.  „Пирятинське госпрозрахункове мисливське 

господарство“  

1  

2.  ПАТ „Пирятинський м’ясокомбінат“ 2  

3.  ПРАТ „ВНЛ „Укрзооветпромпостач“ 2  

4.  ТОВ „КОМПОК“ 2  

5.  ТОВ „Лубенська виробнича лабораторія“ 1  

6.  ТОВ „СВ МЕДІКАЛ“ 2  

7.  ТОВ „Фірма сільгосптехніка“ 1  

8.  ТОВ „Щастя Тревел“ 1  

9.  ФОП Алексеєнко Н.В. 2  

10.  ФОП Бабенков І.П. 2  

11.  ФОП Базилевич А.С. 1  

12.  ФОП Барабаш О.В. 2  

13.  ФОП Барабаш О.С. 2  

14.  ФОП Барабаш С.М. 1  

15.  ФОП Бих Т.В. 2  

16.  ФОП Білан В.М. 2  

17.  ФОП Богомаз В.В. 2  

18.  ФОП Боженко С.В. 1  

19.  ФОП Бойко В.М. 1  

20.  ФОП Бондар І.М. 2  

21.  ФОП Бровко В.А. 1  

22.  ФОП Бурячик Н.В. реставрація подушок 2  

23.  ФОП Бутич І.І. 1  

24.  ФОП Бутко О.М. 1  

25.  ФОП Буцька Ю.О. 2  

26.  ФОП Варакута О.В. 1  

27.  ФОП Васик В.Г. 1  

28.  ФОП Василенко О.О. 2  

29.  ФОП Ведмідська І.О. 1  

30.  ФОП Велігоцька Л.М. 2  

31.  ФОП Волошина О.Б. 2  

32.  ФОП Волошина Т.І. 2  

33.  ФОП Герман В.І. 1  

34.  ФОП Головань С.В. 2  

35.  ФОП Гончаренко Т.В. 1  

36.  ФОП Горб Г.В. 2  

37.  ФОП Горбенко Т.Г. 1  

38.  ФОП Гордієнко І.П. 1  

39.  ФОП Гордієнко Т.М. 1  

40.  ФОП Гордієнко Ю.П. юридичні послуги 1  

41.  ФОП Гримуд І.О. 1  

42.  ФОП Грязюк О.В. 2  

43.  ФОП Гужик С.В. 2  

44.  ФОП Гуленко В.І. 2  

45.  ФОП Даниленко Г.О. 1  

46.  ФОП Довгаль В.І. 2  
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47.  ФОП Донська Л.Г. 2  

48.  ФОП Дубінський Р.М. ювелірні вироби 2  

49.  ФОП Дубова В.П. 1  

50.  ФОП Дубовик Н.О. 1  

51.  ФОП Жагло Н.П. 1  

52.  ФОП Жебко В.М. 1  

53.  ФОП Захарченко А.М. 1  

54.  ФОП Золотарьова С.В. 1  

55.  ФОП Зотенко Г.В. юридичні послуги 1  

56.  ФОП Зубенко Т.І. 2  

57.  ФОП Зубенко Т.І. 2  

58.  ФОП Іванина Ю.А. 1  

59.  ФОП Ільєнко К.М. 2  

60.  ФОП Кальницька С.А. 1  

61.  ФОП Камінська О.О. 1  

62.  ФОП Карась І.Г. 2  

63.  ФОП Карась І.Г. 1  

64.  ФОП Карпов М.Ю. 2  

65.  ФОП Качаненко В.В. 2  

66.  ФОП Кеда А.М. 1  

67.  ФОП Кірсанов Ю.Л. 2  

68.  ФОП Ковтун М.В. юридичні послуги 1  

69.  ФОП Коган Н.М. 1  

70.  ФОП Козін В.О. перевізник 2  

71.  ФОП Козін Л.Г. 1  

72.  ФОП Колісник О.М. 2  

73.  ФОП Комендант В.В. 1  

74.  ФОП Кондратюк В.П. 1  

75.  ФОП Конопліч І.Г. 1  

76.  ФОП Конопльов О.С. 2  

77.  ФОП Константиненко О.М. 2  

78.  ФОП Корнієнко О.О. 2  

79.  ФОП Косенко Л.В. 1  

80.  ФОП Крагель В.В. 2  

81.  ФОП Кривенко В.М. 1  

82.  ФОП Кривохвіст Д.М. 1  

83.  ФОП Крицька Л.М. 2  

84.  ФОП Кулик В.В. 1  

85.  ФОП Курочка Г.М. 1  

86.  ФОП Лавренко Ю.М. 1  

87.  ФОП Лагутіна Н.Г. 2  

88.  ФОП Левченко О.О. 1  

89.  ФОП Лесняк С.С. 1  

90.  ФОП Лиско М.В. 1  

91.  ФОП Литвин Н.Г. 2  

92.  ФОП Лопухова С.Г. 2  

93.  ФОП Лях Т.І. приватна стоматологія 2  

94.  ФОП Макаренко В.В. 1  

95.  ФОП Максютенко Н.М. 1  

96.  ФОП Мальцева Ж.О. 1  

97.  ФОП Манько О.В. 1  

98.  ФОП Мележик А.А. 1  

99.  ФОП Мельник Л.М. 2  
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100.  ФОП Миленко О.П. 1  

101.  ФОП Міщенко Т.А. 1  

102.  ФОП Морфид О.В. 1  

103.  ФОП Набока Г.О. 2  

104.  ФОП Науменко О.В. 2  

105.  ФОП Науменко Т.Ф. 1  

106.  ФОП Немийнога В.В. 1  

107.  ФОП Нечипоренко О.М. 2  

108.  ФОП Нечипоренко С.М. 1  

109.  ФОП Німець С.В. 1  

110.  ФОП Нічик Л.В. 1  

111.  ФОП Нічик Ю.І. 1  

112.  ФОП Носко О.М. 1  

113.  ФОП Овдієнко Н.В. 2  

114.  ФОП Оверченко В.М. 1  

115.  ФОП Овсієнко Т.О. 1  

116.  ФОП Охріменко С.В. 2  

117.  ФОП Пархоменко Л.В. 1  

118.  ФОП Пасічна О.О. 1  

119.  ФОП Пасічна О.О. 1  

120.  ФОП Пащина О.В. 2  

121.  ФОП Півоварова О.П. 1  

122.  ФОП Підгорний В.В. 1  

123.  ФОП Плієв Е.Г. 2  

124.  ФОП Побочій В.Г. 2  

125.  ФОП Побочій І.С. 2  

126.  ФОП Повшедна О.П. 2  

127.  ФОП Погорілко Т.М. 2  

128.  ФОП Пшенична Т.А. 1  

129.  ФОП Рекун Ю.С. 2  

130.  ФОП Реутенко І.Б.  2  

131.  ФОП Рибіцький В.М. 2  

132.  ФОП Рімша Ю.М. 2  

133.  ФОП Рожак Г.Й. 1  

134.  ФОП Романенко Л.А. 1  

135.  ФОП Рум’янцева В.М. 1  

136.  ФОП Румянцев О.В. 1  

137.  ФОП Румянцева О.С. 2  

138.  ФОП Рябокінь І.Я. 1  

139.  ФОП Савченко О.О. 2  

140.  ФОП Саєнко О.Я. 2  

141.  ФОП Сапарова І.Ш. 2  

142.  ФОП Сенчило Г.М. 1  

143.  ФОП Сімон І.В. 2  

144.  ФОП Сімон Н.В. 1  

145.  ФОП Сімон С.В. 2  

146.  ФОП Скорина Н.І. 1  

147.  ФОП Скочко О.М. 2  

148.  ФОП Сотник Є.Ю. 2  

149.  ФОП Спичак С.В. 1  

150.  ФОП Стельмах Р.Д. 2  

151.  ФОП Ступка А.Г. 2  

152.  ФОП Трусова В.І. 2  
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153.  ФОП Уласевич Н.М. 2  

154.  ФОП Фадеєва О.В. 1  

155.  ФОП Феденко Л.М. 1  

156.  ФОП Федченко Н.Л. 2  

157.  ФОП Фесина А.В. 1  

158.  ФОП Філоненко С.Г. 1  

159.  ФОП Фокіна Л.В. 2  

160.  ФОП Харсіка Д.Л. 1  

161.  ФОП Холод І.П. 2  

162.  ФОП Хомяк М.І. 2  

163.  ФОП Черниш О.Ю. 1  

164.  ФОП Чернокал Л.В. 1  

165.  ФОП Чоба О.М. 1  

166.  ФОП Чурару О.І. 2  

167.  ФОП Шаповал Д.Г. 1  

168.  ФОП Шаповал Л.О. 1  

169.  ФОП Шаповал О.М. 1  

170.  ФОП Шашкін О.В. 1  

171.  ФОП Шевела В.М. 1  

172.  ФОП Шинкаренко В.І. 2  

173.  ФОП Шкурупій О.А. 1  

174.  ФОП Шовкопляс В.О. 1  

175.  ФОП Шокало О.Д. 2  

176.  ФОП Шпітько Л.А. 1  

177.  ФОП Шульга А.Г. 1  

178.  ФОП Щітченко О.В. 2  

179.  ФОП Юр’єва Н.П. 2  

180.  ФОП Юрченко А.В. 2  

181.  ЦЕЗ № 6 Полтавської дирекції ВАТ „Укртелеком“ 

інтернет 

2  

  264  

 Малий бізнес Менше 50 Менш ніж  

10 мільйонів 

1.  „Amic Energy“ АЗС 3  

2.  АТ „Ощадбанк“ 6  

3.  АТ „Полтавабанк“ 6  

4.  АТ „Приват банк“ 7  

5.  АТ „Райффайзен банк Аваль“ 6  

6.  Казенне підприємство „Укрспецзв’язок“ 5  

7.  КП „Готель „Пирятин“ 5  

8.  КП „Каштан“ 48  

9.  КП „Пирятинський міський водоканал“ 29  

10.  КП „Райдуга“ 4  

11.  КП роздрібної торгівлі „Райдуга“ 3  

12.  ПАТ „Креді агріколь банк“ 6  

13.  ПАТ „Укр Агро НПК“ 5  

14.  ПАТ „Укрвторчормет“ 5  

15.  ПВГП „Автотранс“ 3  

16.  Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди 29  

17.  ПІ „Амік Україна“ АЗС 3  

18.  Підприємство Пирятинський РССТ „Пирятинський 

ринок“ 

10  

19.  Підприємство Пирятинської РССТ ресторан „Удай“ 6  
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20.  ПОКП „Полтавафарм“ 4  

21.  ПП „Грант“ 3  

22.  ПП „Земельно-кадастровий центр“ 1  

23.  ПП „Калиновомостівське“ с/господарство 3  

24.  ПП „Пирятин-монтаж“ 4  

25.  ПП Глотов О.А. 4  

26.  ПП Завалій Л.В. магазин „Декор“ 3  

27.  ПП Чорнобель А.М. 5  

28.  ПП„Стронг-сервіс“ магазин „Астера“ 5  

29.  ПрАТ Пирятинське АТП-15343 9  

30.  ПФВНЗ „Європейський університет“ 12  

31.  СК „Оранта“ страхова компанія 3  

32.  СК „Провідна“ страхова компанія 3  

33.  СТОВ „Прогрес“  с/господарство 3  

34.  ТзОВ „ОККО Рітейл“ АЗС 5  

35.  ТОВ „Авангард Плюс“ 3  

36.  ТОВ „Агробізнес Торг“ 5  

37.  ТОВ „Агро-Віка“ Шаповал Д.Г. с/господарство 3  

38.  ТОВ „Агрокон“ 3  

39.  ТОВ „Агротехніка“ 12  

40.  ТОВ „АЛЛО“ 5  

41.  ТОВ „Алпресмет“ мет/промисловість 3  

42.  ТОВ „Анна-2004“ 3  

43.  ТОВ „АТБ-Маркет“ Дніпропетровська область смт 

Ювілейне 

10  

44.  ТОВ „БК Енергобудпроект“ 5  

45.  ТОВ „ВОГ РІТЕЙЛ“ 6  

46.  ТОВ „Газові автомобільні заправки“ ГАЗС 3  

47.  ТОВ „Давидівське“ Щегельський О.І. 

с/господарство 

3  

48.  ТОВ „Економ-плюс“ торгівля 3  

49.  ТОВ „Екопрод-груп“ 3  

50.  ТОВ „Золотий лан-2012“ 3  

51.  ТОВ „Кінний завод „Авангард-1936“ 3  

52.  ТОВ „Л-ФАРМА“ 4  

53.  ТОВ „Надежда Рітейл“ АЗС 3  

54.  ТОВ „Олександрівка-Агро-2012“ 3  

55.  ТОВ „Оріон“ 11  

56.  ТОВ „Оселя-Буд“ 3  

57.  ТОВ „Пирятинагроконсерв“ 4  

58.  ТОВ „Пирятиндрев“ 28  

59.  ТОВ „Придніпровська фармакокомпанія Бажаємо 

здоров’я“ 

4  

60.  ТОВ „Рітейл Плас“ 3  

61.  ТОВ „Руж“ м. Дніпро 4  

62.  ТОВ „Спецбурмаш“ 24  

63.  ТОВ „Стимул“ 4  

64.  ТОВ „Татнефть-АЗС-Україна“ 6  

65.  ТОВ „Терін“ Львівська область 5  

66.  ТОВ „Удайбудпроект“ 5  

67.  ТОВ „Укрнафта“ АЗС 3  

68.  ТОВ „Фора“ м. Вишневе Київська область 8  

69.  ТОВ „Хвиля“ м. Лубни 8  
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70.  Торгівельно-розважальний комплекс Бугайова Л.В. 3  

71.  Торгівельно-розважальний комплекс Якименко А.І. 5  

72.  УВП „УТОС“ 20  

73.  ФГ „Велес“ с/господарство 3  

74.  ФГ „Гвін“ Науменко В.І. с/господарство 3  

75.  ФГ „Щербина Агро“ с/господарство 3  

76.  ФОП Авраменко О.В. 3  

77.  ФОП Акулов В.Г., магазин „Вацак“  3  

78.  ФОП Алексеєнко Л.М. 4  

79.  ФОП Андрейщук Р.О. 3  

80.  ФОП Балихін Ю.Р. 3  

81.  ФОП Береза О.О. 3  

82.  ФОП Бикоріз В.П. 3  

83.  ФОП Боженко О.В. 5  

84.  ФОП Бойко О.В. 5  

85.  ФОП Бондаренко В.В. 3  

86.  ФОП Бугай О.О. 3  

87.  ФОП Будник Л.М. 8  

88.  ФОП В’язовська О.П. 3  

89.  ФОП Вівташ Р.О. 4  

90.  ФОП Вірченко А.М. 3  

91.  ФОП Войпанюк В.К. 4  

92.  ФОП Горб Р.С. 3  

93.  ФОП Грицай Є.П. 3  

94.  ФОП Гусак С.І. 4  

95.  ФОП Ємельяненко А.О., м. Богодухів 5  

96.  ФОП Журба Т.М. 3  

97.  ФОП Загорулько О.В. 6  

98.  ФОП Задворнов О.А. 4  

99.  ФОП Заза З. 4  

100.  ФОП Згібнєва О.А. 3  

101.  ФОП Йовхименко Н.Д. 3  

102.  ФОП Коба Л.В. 3  

103.  ФОП Ковальчук Н.С., ПП “Зелений слон-7“ 4  

104.  ФОП Коломієць Ю.В. 6  

105.  ФОП Копорх Т.Г. 3  

106.  ФОП Корнієнко В.М. 4  

107.  ФОП Коробка О. В. 3  

108.  ФОП Костенко Б.Ф. 3  

109.  ФОП Крикун С.І. 3  

110.  ФОП Кукса Г.Г. 3  

111.  ФОП Кукса О.Г.  5  

112.  ФОП Куцебко Л.А. 3  

113.  ФОП Куча В.М. 4  

114.  ФОП Левченко С.А. 4  

115.  ФОП Легуш І.І. 5  

116.  ФОП Лисенко О.В. 3  

117.  ФОП Литвиненко Н.І. 4  

118.  ФОП Литвиненко С.П. оптика   

119.  ФОП Лифар І.І. 3  

120.  ФОП Лук’янович Л.В. 4  

121.  ФОП Луценко В.В. 3  

122.  ФОП Максим А.І. 3  
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123.  ФОП Маслак В.О. 7  

124.  ФОП Медяник С.Г. 3  

125.  ФОП Мельник О.Я. 3  

126.  ФОП Мельникович О.М. 7  

127.  ФОП Микитенко О.П. 3  

128.  ФОП Налчаджі Н.В. 3  

129.  ФОП Оверченко Н.П. 3  

130.  ФОП Омелюх С.В. 4  

131.  ФОП Побочій В.Г. 5  

132.  ФОП Пороло С.Г. 3  

133.  ФОП Приходько В.О. 4  

134.  ФОП Пшеничний П.В. 3  

135.  ФОП Рімша Н.М. 4  

136.  ФОП Рум’янцева Л.Г. 4  

137.  ФОП Савчин Н.В. 3  

138.  ФОП Самойлік Л.М. 4  

139.  ФОП Свириденко О.І. 3  

140.  ФОП Свічка С.П. 3  

141.  ФОП Семенська Д.С. 5  

142.  ФОП Середа Ю.В. 3  

143.  ФОП Симоненко О.В. 3  

144.  ФОП Ситник Л.М. 3  

145.  ФОП Сінікчіян А.А. 4  

146.  ФОП Снаговський О.О. 3  

147.  ФОП Сокур В.Ю. 5  

148.  ФОП Стародубцева В.В. 4  

149.  ФОП Стельмах Т.Г. 3  

150.  ФОП Сьомін С.М. 3  

151.  ФОП Тарасенко О.М. макаронні вироби 3  

152.  ФОП Ткачук Б.А. 3  

153.  ФОП Філоненко Н.І. 4  

154.  ФОП Харитонова-Діабі О.М. 4  

155.  ФОП Хижняк В.В. 4  

156.  ФОП Целуйко Т.С. 5  

157.  ФОП Чепур О.О. 3  

158.  ФОП Чепур Т.М. 4  

159.  ФОП Шпурик В.А. оптова база 5  

160.  ФОП Яременко О.О. 5  

161.  ФОП Ящик В.М. магазин „Лелека“ 3  

  843  

 Середній бізнес 50-250 Від 10 до 50 

мільйонів 

1 ТОВ „Баришівська зернова компанія“ 60  

2 Філія ПАТ „Державна продовольчо- 

зернова корпорація України“  

„Пирятинський комбінат хлібопродуктів“ 

92 

 

 

 

3 ТОВ „СП комбікормовий завод“ 95  

4 ДП „Пирятинський лісгосп“  147  

5 Національний природний парк „Пирятинський“ 76  

    

 Великий бізнес Понад 250 Понад 50 

мільйонів 

1 ТОВ „Пирятинський сирзавод“ 694  
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Діаграма 1 Структура підприємств                          Діаграма 2 Кількість працівників  

                                                                                           за розмірами підприємств 

 
                                                

 

 

РЕЗЮМЕ: Аналізом класифікації підприємств за розміром станом на 01.01.2018 року  виявлено, що 

98% від загальної кількості функціонуючих СГД  відноситься до малого бізнесу. Разом з тим,  

розміщення трудових ресурсів відбувається порівну між  малим (включаючи мікро-) бізнесом  та на 

середніх та великих підприємствах (за кількістю їх питома вага у структурі підприємств – 2%).  

 

 

Таблиця 6. Класифікація за видами економічної діяльності 

 

 Усього 

одиниць 

У тому числі: 

підприємства ФОПи 

одиниць % до 

загальної 

кількості 

одиниць % до 

загальної 

кількості 

Усього 404 140 100 264 100 

у тому числі      

сільське, лісове та рибне господарство 18  15  10,7 3 1,1 

промисловість 16 5 3,6 11 4,2 

будівництво 11 4 2,9 7 2,7 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
 197 57 40,7 140 53,0 

транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 
8 6 4,3 2 0,8 

тимчасове розміщування й організація 

харчування 
34 12 8,6 22 8,3 

інформація та телекомунікації 6 4 2,9 2 0,8 

фінансова та страхова діяльність 8 8 5,7 0 0,0 

операції з нерухомим майном 4 0 0,0 4 1,5 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 
2 2 1,4 0 0,0 

діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 
46 5 3,6 41 15,5 

освіта 12 12 8,6 0 0,0 

охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 
18 2 1,4 16 6,1 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7 5 3,6 2 0,8 

надання інших видів послуг 17 3 2,1 14 5,3 

 

 

Мікро Малі Середні Великі

Кількість працівників
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Діаграма 3 Класифікація підприємств за видами діяльності 

 

РЕЗЮМЕ: Класифікація підприємств за видами економічної діяльності  свідчить, що як для 

підприємств, так і для ФОПів, найбільш розвиненим видом діяльності є торгівля (усього 197 СГД або 

більше половини їх загальної кількості). До інших досить розповсюджених видів діяльності (в межах 

20% від загальної кількості СГД) належать послуги (зокрема добре розвинені послуги з 

обслуговування та перероблення СГ продукції) та громадське харчування. 

 

 

Таблиця 7. Розподіл компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності 

 

Види економічної діяльності Кількість та % компаній 

Усьог

о 

Мікро Малі Середні Великі 

один

иць 

% один

иць 

% одиниц

ь 

% одиниц

ь 

% 

сільське, лісове та рибне 

господарство 
18 3 1,1 7 5,4 8 89 0 0 

промисловість 16 11 4,2 4 3,1 0 0 1 100 

будівництво 11 7 2,7 4 3,1 0 0 0 0 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

197 140 53,0 57 43,

8 

0 0 0 0 

транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

8 2 0,8 6 4,6 0 0 0 0 

тимчасове розміщування й 

організація харчування 
34 22 8,3 12 9,2 0 0 0 0 

інформація та телекомунікації 6 2 0,8 4 3,1 0 0 0 0 

фінансова та страхова 

діяльність 
8 0 0,0 8 6,2 0 0 0 0 

операції з нерухомим майном 4 4 1,5 0 0,0 0 0 0 0 

професійна, наукова та 

технічна діяльність 
2 0 0,0 1 0,8 1 11 0 0 

діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

46 41 15,5 5 3,8 0 0 0 0 

освіта 12 0 0,0 12 9,2 0 0 0 0 

охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
18 16 6,1 2 1,5 0 0 0 0 

мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
7 2 0,8 5 3,8 0 0 0 0 

надання інших видів послуг 17 14 5,3 3 2,3 0 0 0 0 

Разом: 404 264 100 130 100 9 100 1 100 

Класифікація підприємств за видами діяльності

Підприємства ФОПи
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Діаграма 4 Розмір підприємств за видами діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ: Незважаючи на велику питому вагу зосереджених у торгівлі, послугах та громадському 

харчуванні підприємств бюджетоутворюючими галузями  є  сільське господарство та  переробна 

промисловість, внесок яких до міського бюджету складає майже дві третини від загальної суми 

податкових надходжень від платників податків. Таким чином, соціально-економічний стан  

територіальної громади в значній мірі залежить від тенденцій розвитку його важливої складової - 

агропромислового комплексу. 

 

Таблиця 8. Оцінка співпраці на місцевому рівні 

 

Назва та/або функція 

(сфера, де саме 

застосовується/тема 

якої вона стосується) 

Залучені інституції/ 

особи 

Досягнення  Оцінка: корисно чи не корисно 

Вирішення 

актуальних питань 

розвитку бізнесу 

Спілка підприємців 

при виконкомі МР, 

МР 

На постійній основі Рішення, що стосуються 

бізнесу, приймаються із 

врахуванням пропозицій від 

бізнесу. 

 

Продовжити роботу. 

Популяризація 

місцевої продукції 

СГД від малого та 

середнього бізнесу, 

МР 

На постійній основі Продовжити проведення 

ярмарок продукції місцевих 

товаровиробників під час 

державних та місцевих 

святкових заходів. 

 

Запровадити святковий захід 

вузько спрямований на 

підтримку місцевого 

товаровиробника. 

Сприяння залученню 

додаткових коштів 

для розвитку бізнесу 

 

МР На постійній основі Продовжити інформування 

бізнесу щодо умов участі у 

грантових програмах. 

 

Сприяння залученню 

інвестиційних коштів для 

реалізації бізнес-проектів 

Стимулювання 

розвитку малого та 

середнього бізнесу  

3 НГО, 403 СГД від 

малого та середнього 

бізнесу, ОСГ, Центр 

зайнятості,  МР 

На етапі 

планування  

Сприяння навчальним та 

освітнім програмам для бізнесу 

у сфері фінансів, 

юриспруденції, проектного 

Розподіл підприємств за видами діяльності

промисловість

будівництво

торгівля

транспорт

готелі, харчування

телекомунікації
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менеджмент 

Стимулювання 

встановленню 

ділових контактів 

МР, підприємства 

АПК 

На етапі 

планування 

Сприяння налагодженню 

партнерства для поєднання 

ресурсів в напрямі підвищення 

конкурентоздатності 

РЕЗЮМЕ: ступінь впливу НГО та влади на розвиток приватного бізнесу розцінюється як незначний, 

і, відповідно, існує нагальна потреба в міжсекторальній співпраці та взаємодії  в сферах: 

- оперативне реагування та вирішення актуальних питань розвитку бізнесу; 

- популяризація місцевої продукції; 

- сприяння залученню додаткових коштів для розвитку бізнесу; 

- стимулювання розвитку пріоритетних галузей економіки; 

- підвищення ролі бізнес-асоціацій; 

- стимулювання встановленню ділових контактів. 

 

Таблиця 9. Галузі (та підгалузі) з перспективою зростання та їхні проблеми 

 

Галузь зростання 

(підгалузь) 

Основні проблеми  Спосіб вирішення проблем за 

допомогою послуг з підтримки 

бізнесу 

Малий та 

середній бізнес 

1) Високі ставки кредитів та 

жорсткі вимоги до фінансової  

документації з боку банків; 

2) відсутність кредитних спілок 

НГО; 

3) відсутність знань та вмінь щодо 

основ підприємницької діяльності; 

4)  відсутність достатньої та за 

приємлемими цінами комерційної 

нерухомості;   

5) брак часу у підприємців, а також 

відсутність навиків написання 

аплікаційних заявок на участь в 

грантових програмах, тендерних 

закупівлях МР; 

6) уповільнення темпів створення 

малих та середніх підприємств, 

реєстрації ФОП 

1) Організація комплексу послуг 

для бізнесу:  юридичного, 

фінансового характеру, проектного 

менеджменту, оформлення тендерної 

документації тощо; 

2) створення реєстру 

комунальної нерухомості   з 

оптимальними точками приєднання 

до комунальних мереж, підтримка 

його в актуальному стані, надання 

консультацій щодо оформлення 

договорів оренди; 

3) відшкодування відсотків за 

користування кредитами з міського 

бюджету; 

4) фінансування з міського 

бюджету бізнес-проектів малого та 

середнього бізнесу. 

Агропромисловий 

комплекс 

1) Відсутність партнерства між 

підприємствами галузі; 

2) низький рівень переробки 

продукції рослинництва; 

3) високі кредитні ставки для 

організації виробничого процесу;   

4) низька конкурентоспроможність 

місцевих товарів;   

5) майже кожне друге підприємство 

галузі відчуває нестачу кваліфікованих 

кадрів; 

6) припинення діяльності окремих 

1) Сприяння налагодженню 

партнерства підприємств АПК; 

2) створення реєстру потреби 

роботодавців у кваліфікованих 

кадрах; 

3) фінансування з міського 

бюджету програм 2-х місячного 

стажування молоді; 

4) часткова компенсація з 

міського бюджету вартості навчання 

молодих спеціалістів; 

5) сприяння створенню 

переробних підприємств із 

сучасними фасувальними лініями; 
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підприємств. 

 

6) сприяння запровадженню 

системи маркетингу готової 

продукції. 

 

 

 

РЕЗЮМЕ: проблеми уповільнення розвитку пріоритетних галузей економіки МСП та АПК 

стосуються  відсутності партнерства, недостатньої кваліфікації кадрового та управлінського 

персоналу, нестачі ресурсної бази, високої конкуренції на ринках. Способами вирішення проблем є 

зниження нормативно-правових барʼєрів, забезпечення конструктивного діалогу влади і бізнесу, 

покращення іміджу підприємництва та заохочення широких верств населення до відкриття власної 

справи. 
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Таблиця 10.  Доступ до фінансування  

Фінансова 

установа / 

донор 

Категорії 

отримувачів 

кредиту 

 Галузь (діяльність) 

якій надається 

пріоритет при 

фінансуванні 

(кредитуванні) 

Цілі 

кредитування 

Мінімальний і 

максимальний 

розмір кредиту 

(гранту) 

Термін 

кредитування 

Вимоги (річний 

відсоток, застава, 

тощо) 

Нормативна 

база, інше 

ПАТ КБ 

„Приватбанк“ 

СГД, які 

надали 

фінансову 

звітність, що 

підпадає під 

умови 

кредитування 

та вимоги 

банку 

Усі, без виключення Придбання або 

модернізація 

основних фондів 

під заставу вже 

наявного майна 

 

500,0 тис.грн – 

10,0 млн.грн 

До 5 років Нерухомість, 

автотранспорт, 

сільгосптехніка 

 

Сільське 

господарство 

 

Придбання 

сільгосптехніки 

вітчизняного 

виробництва 

 

До 25% - 

часткова 

компенсація 

кредиту за 

рахунок 

державного 

бюджету 

До 5 років Нерухомість, 

автотранспорт, 

сільгосптехніка 

Постанова КМУ 

№ 130 від 

01.03.2017 та 

№86 від 

07.02.2018 

Розвиток 

тваринництва 

 

Частина 

процентів за 

кредитом 

До 5 років Нерухомість, 

автотранспорт, 

сільгосптехніка 

Постанова КМУ 

№106 (пункти 

5,6,11) та №107 

(пункти(4,6) 

Відділення 

ПАТ 

„Полтава-

банк“ у 

м.Пирятин 

СГД, які 

надали 

фінансову 

звітність, що 

підпадає під 

умови 

кредитування 

та вимоги 

банку 

Мікропідприємства, 

сільське 

господарство 

поточні потреби, 

довгострокові 

проекти 

10,0 тис.грн – 

1,0 млн.грн 

Короткострокові 

до 12 місяців, 

довгострокові –  

до 5 років 

До 22%, застава- 

нерухомість, 

обладнання, с/г 

техніка, сировина, 

готова продукція, 

товари в обігу, 

депозити, 

розміщені в ПАТ 

„Полтава-банк“, 

фінансові поруки 

третіх осіб.  
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Пирятинське 

відділення 

Полтавської 

обласної 

дирекції АТ 

„Райффайзен“ 

Банк „Аваль“ 

СГД, які 

надали 

фінансову 

звітність, що 

підпадає під 

умови 

кредитування 

та вимоги 

банку 

Мікропідприємства, 

сільське 

господарство 

Фінансування 

поточної 

діяльності 

4,5 млн.грн. 36 місяців 21,5% , застава  

Інвестиційний 

кредит 

(транспортний 

засіб, обладнання) 

 

30,0 млн.грн Від 6 до 60 

місяців 

17,5%-18%, 

початковий внесок 

20% 

 

Партнерські 

програми 

фінансування 

сільгосптехніки 

200,0 млн.грн До 60 місяців 16%, початковий 

внесок 20% 

Придбання 

техніки у 

виробників та 

дилерів, з якими 

укладено договір 

банку 

ТВБФ філії 

Полтавського 

обласного 

управління АТ 

„Ощадбанк“ 

№10016/79 

СГД, які 

надали 

фінансову 

звітність, що 

підпадає під 

умови 

кредитування 

та вимоги 

банку 

Сільське 

господарство 

 

Фінансування 

поточної 

діяльності 

до 200,0 

млн.грн 

До 3 років 16,9% 

 

 

 

 

 

 

Нерухоме та 

рухоме майно, 

майнові права, 

порука 

Мікропідприємства для придбання 

сировини, товарів, 

оплати послуг, 

пов'язаних з 

виробництвом 

продукції чи 

веденням 

торгівельної 

діяльності, інших 

поточних потреб 

Від 100,0 

тис.грн до 

50,0 млн.грн 

До 3 років 17,5%, початковий 

внесок 1,5% , але не 

менше 1000 грн. 

Відділення 

ПАТ „КРЕДІ 

АГРІКОЛЬ 

БАНК“ в 

м.Пирятин 

ФОП, ЮО  Сільське 

господарство 

 

фінансування 

поточної 

діяльності 

 

Від 10,0 

тис.грн до 1,0 

млн.грн 

До 3 років 22%  

РЕЗЮМЕ:  банківська система не здатна забезпечити розвиток економіки громади, для вирішення проблем перспективних галузей місцевого 

економічного розвитку потрібна консолідація фінансових ресурсів з різних джерел.  
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Таблиця 11. Потреби приватного сектору у земельних ресурсах та інфраструктурі 

 

Назва інфраструктури, яка 

необхідна для представників 

приватного сектору 

 

Рівень забезпечення на 

сьогодні 

Потреби розвитку 

інфраструктури у 

найближчі 6 років 

Земельні 

ділянки 

громади, які 

можна 

використати 

Робоча площа для 

мікропідприємств або 

приватних підприємств 

(майстерні) – (із/без) спільними 

об’єктами 

низький Приміщення площею до 

200 кв.м з інженерними 

мережами та звʼязком 

В комунальних 

закладах в 

сільській 

місцевості 

Офісні приміщення – (із/без) 

спільними об’єктами  

низький Приміщення площею до 

40 кв.м  

В комунальних 

закладах в 

м.Пирятин та в 

сільській 

місцевості 

Бізнес –інкубатор (<10 

стртапів/мікрокампаній, >10 

стртапів/мікрокампаній 

- - - 

Бізнес/Промисловий парк - Ділянки 1-2 га для 

будівництва 

інфраструктури у 

промисловій сфері 

5 земельних 

ділянок 

комунальної 

власності 

площею від 0,8 

га до 35 га в 

зоні   автошляху 

Київ-Харків-

КПП 

Довжанський 

Науковий / Технологічний парк - - - 

 

РЕЗЮМЕ: розвиток економіки громади стримується нестачею вільних земельних ділянок та 

приміщень, тому  виведення у вільний обіг комунального ресурсу нерухомості, порядок використання 

якої впорядковано відповідним рішенням сесії МР,  вплине на встановлення більш справедливої вартості 

оренди і в приватному секторі, дасть поштовх розвитку місцевого бізнесу та створенню нових робочих 

місць. 

 

Таблиця 12. Правові та інституційні умови 

 

Існуючі проблеми у сфері 

регулювання 

Високий/низький 

негативний вплив 

Відповідальний 

регулюючий орган 

Можливість 

пом’якшення/ 

поліпшення на місцевому 

рівні 

Досить складна та нечітко 

визначена Процедура 

реєстрації НГО. 

низький Головне управління 

юстиції у Полтавській 

області 

відсутнє 

Відсутність 

законодавчовстановленого 

механізму звільнення від 

сплати податків та 

обовʼязкових платежів на 

визначений 

короткостроковий період 

для новостворених СГД 

високий Верховна Рада 

України 

відсутнє 
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Збільшення часу на 

підготовку пакету 

документів та витрати 

підприємців на допоміжні 

послуги під час щорічних 

звернень за отриманням 

дозволів, зокрема 

вимагаються витяги з 

реєстрів, доступ до яких 

вже має міський ЦНАП 

середній Виконавчий комітет 

МР 

 прийняття  рішення 

виконкому 

 

РЕЗЮМЕ: правова та інституційна база для реалізації повноважень МР створена і в цілому відповідає 

потребам бізнесу і громадськості. Разом з тим, на державному рівні відсутні механізми сприяння 

веденню власної справи для новостворених СГД, вдосконаленню процесу реєстрації НГО. На місцевому 

рівні можливо спростити елементи дозвільної системи шляхом прийняття відповідного рішення 

виконкому.  

 

Таблиця 13А. Ситуація з кваліфікованою робочою силою 

 

Галузь Поточна ситуація з 

кваліфікованою робочою силою 

Прогнозована ситуація у 

майбутньому 

Можливі напрямки дій 

Перероб

на 

промисл

овість 

Потреба роботодавців у 

кваліфікованих кадрах складає 

50-55 осіб.  

У зв’язку із запровадженням 

зони вільної торгівлі та 

спрощенню доступу на 

зовнішні ринки будуть 

потрібні менеджери, 

маркетологи.   

- організація зустрічей 

із підприємцями Європи, 

бізнес-турів для вивчення 

європейських ринків та 

кращого досвіду; 

- заохочення молодих 

спеціалістів з відповідною 

освітою залишатися 

працювати в громаді 

(часткова оплата вартості 

навчання). 

Сільське 

господар

ство 

Потреба роботодавців у 

кваліфікованих кадрах складає 

30-40 осіб.  

Попит на агропродукцію у 

світі зростатиме, тому 

залишиться потреба у водіях 

категорії В і С, 

трактористах, механіках, 

слюсарях-ремонтниках, 

агрономах.  

- організація постійно 

діючої  програми 

стажування молодих 

спеціалістів у місцевих 

майстернях, СГ. 

МСП Потреба роботодавців у 

кваліфікованих кадрах складає 

50-60.  

  

 

Зона поряд автошляхом 

державного значення 

динамічно розвивається, 

тому залишиться потреба в 

управлінцях, економістах, 

менеджерах з продажу. 

- організація постійно 

діючої програми з вивчення 

основ підприємницької 

діяльності для підприємців-

новачків, тренінгів з 

юридичних та фінансових 

питань для діючих 

підприємців. 

 

  

Таблиця 13Б. Шляхи досягнення балансу між попитом на кваліфіковані трудові ресурси і 

можливостями працевлаштування в муніципальній освіті – системний аналіз 



План місцевого економічного розвитку 
Пирятинської міської обʼєднаної територіальної громади 

 

43 
 

 

Переваги поточних 

методів 

Рейтинг за важливістю 

(1-5) 

Недоліки існуючих 

методів роботи 

Рейтинг за 

важливістю (1-5) 

Програма із вивчення 

основ підприємницької 

діяльності на базі 

Центру зайнятості 

5 На одне вакантне місце 

претендує три 

безробітних, але їх 

кваліфікація не 

відповідає вимогам 

роботодавців. 

1 

Наявність двох ВНЗ 

другого рівня 

акредитації, які 

готують спеціалістів 

необхідного для ринку 

праці спрямування  

1 Відсутність досвіду 

роботи у молодих 

спеціалістів, жінок 

після народження 

дитини.  

3 

Програми 

перекваліфікації осіб з 

вищою освітою на базі 

Центру зайнятості 

4 Низька заробітна плата 

змушує мігрувати 

економічно-активну 

молодь 

5 

Наявність розгалуженої 

мережі виробничих 

майстерень для набуття 

професійних навичок 

2 Відсутня дієва система 

підготовки підприємців 

4 

Наявність европейских 

місць-партнерів 

3 Відсутня система 

підготовки до нових 

умов господарювання 

членів ОСГ 

 

2 

Можливі шляхи покращення методів роботи 

- проведення тренінгів з питань розроблення інвестиційних проектів; форм грантових і 

проектних заявок проектів МТД; документів на участь в тендерних закупівлях; створення 

сільськогосподарських кооперативів; соціального підприємництва для діючих підприємців та 

новачків, а також для членів ОСГ; 

- організація зустрічей із підприємцями Європи, бізнес-турів для вивчення європейських 

ринків та кращого досвіду; 

- за участю роботодавців, власників виробничих майстерень, виконкому МР організація 

постійно діючої  програми стажування молодих спеціалістів в СГ та переробній 

промисловості;  

- накопичення та розповсюдження бази даних  кращих бізнес-проектів;  

- заохочення молодих спеціалістів  залишатися працювати в громаді (часткова оплата вартості 

навчання). 

 

 

РЕЗЮМЕ: на ринку праці має місце дисбаланс між попитом та пропозицією, який за прогнозами лише 

посилиться у майбутньому. Очікувана потреба в кадрах  базується, перш за все, на тенденціях росту 

споживання агропродукції у світі, тому залишиться потреба у спеціалістах, що мають вищу освіту у 

сфері аграрних дисциплін.  У зв’язку із запровадженням зони вільної торгівлі та спрощенню доступу на 

зовнішні ринки в переробній промисловості будуть потрібні менеджери, маркетологи. Зона поряд 

автошляхом державного значення в межах громади динамічно розвивається, тому залишиться потреба в 

управлінцях, економістах, менеджерах з продажу.  Вирішення зазначених проблем потребує створення 

навчально-інвестиційного центру з організації проведення тренінгів з актуальних питань бізнесу, 

накопичення та розповсюдження бази даних  кращих бізнес-проектів, упровадження програм 
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фінансового стимулювання молодих спеціалістів, організації зустрічей із підприємцями Європи, бізнес-

турів для вивчення європейських ринків та кращого досвіду. 

 

 

 

Таблиця 14. Як місцевість сприймається її мешканцями 

 

Позитивні аспекти, очевидні сильні 

сторони нашої місцевості на думку 

мешканців 

Ступінь 

важливості 

(1-5) 

Негативні аспекти, 

очевидні слабкі сторони 

нашої місцевості на думку 

мешканців 

Ступінь 

важливості 

(1-5) 

Краща інфраструктура порівняно із 

іншими муніципалітетами  

 

2 Дисбаланс між попитом та 

пропозицією робочої сили.  

2 

Транспортно-логістичний вузол  3 Відсутність упізнаваності 

Пирятинського субрегіону 

серед інших регіонів 

України. 

4 

Розгалужена мережа торгівлі, 

закладів харчування та послуг 

 

4 Скорочення кількості 

субʼєктів малого і 

середнього бізнесу. 

1 

Ряд місцевих харчових продуктів є 

кулінарними посланниками регіону 

 

1 Відсутність дієвих каналів 

комунікації з інвестором. 

3 

Субрегіон привабливий для 

мігрантів  

 

5 Нестача яскравих місцевих 

свят, ярмарків 

5 

Можливі дії, легкі для втілення Під керівництвом 

Запровадження сторінки для допомоги бізнесу на веб-сторінці МР та в соціальних 

мережах 

Виконком МР 

Сприяння у працевлаштуванні молодих спеціалістів та жінок Інвестори, 

виконком МР 

Промоція місцевої продукції шляхом проведення ярмарок продукції місцевих 

виробників, презентацій та дегустацій, виготовлення рекламної продукції 

 СГД, виконком 

МР 

Видання „Путівника інвестора“ з інформацією про земельні ділянки та умови 

ведення підприємницької діяльності в громаді 

СГД, виконком 

МР 

Проведення бізнес-форуму для інвесторів Райдержадміністр

ація, в 

виконком МР, 

СГД 

Виконання заходів з маркетингу і брендингу субрегіону 

 

НГО, СГД, МР 

Популяризація субрегіону на міжнародному рівні, вихід на нові ринки товарів 

 

СГД, МР 

 

РЕЗЮМЕ: з метою створення більш привабливого бізнес-середовища в громаді необхідно: 
виконання заходів із формування іміджу регіону як виробника харчових продуктів, створення нових 

іміджевих продуктів, каталогів місцевої продукції, путівників для інвесторів, бізнес-форумів та бізнес-

турів у Європейські міста-партнери. 
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Таблиця 15. SWOT -  аналіз 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Зручне розташування, транспортно-логістичний 

центр. 

Щорічне зростання обсягів виробництва 

рослинницької продукції. 

Виробляється широкий асортимент харчових 

продуктів. 

Богатопрофільний малий та середній бізнес. 

Позитивне сальдо міграції. 

Функціонує сучасний Центр надання 

адміністративних послуг. 

Наявність вільних земельних ділянок та приміщень 

комунальної власності. 

Відкритість влади, реалізація антикорупційних 

програм. 

Наявність вищих навчальних закладів, які готують 

фахівців актуальних професій. 

Нестача підготовлених кваліфікованих 

працівників. 

Відсутність партнерства між субʼєктами 

господарювання. 

Скорочення кількості підприємців, закриття 

переробних підприємств. 

Низький рівень впровадження інновацій та 

низька конкурентоздатність продукції. 

Низький рівень перероблення СГ продукції. 

Нестача фінансів для реалізації бізнес-проектів, 

обмеженість їх джерел. 

Відсутність дієвої системи комунікації з  

інвесторами, як наслідок - зниження 

інвестиційного попиту. 

Недосконала дозвільна система. 

Низька ефективність використання 

комунального майна. 

Відсутність упізнаваності серед інших регіонів. 

Можливості Загрози 

Збільшення рівня доступності міжнародних 

фінансових ресурсів. 

Відкриття для підприємств України широкого 

доступу на зовнішні ринки. 

Державна підтримка та стимулювання модернізації 

виробничих потужностей. 

Заборона в окремих країнах використання 

поліетиленової тари. 

Стабільний попит на зерно 1 і 2 класу завдяки 

популяризації сучасного тренду здорового способу 

життя (збільшення споживання хлібо-булочних 

виробів з борошна нижчого сорту  та з меншим 

ступенем переробки).  

Активізація інвестиційного попиту з боку країн 

Євросоюзу. 

Приведення вітчизняних умов прийому та заготівлі 

СГсировини у відповідність вимогам членства 

України в СОТ   

Ескалація конфлікту на Сході України. 

Політична нестабільність в Україні. 

Закриття доступу для підприємств України на 

зовнішні ринки. 

Скорочення міжнародної технічної і фінансової 

допомоги Україні. 

Неможливість модернізувати виробничі 

потужності через брак коштів. 

Погіршення рівня життя громадян, зниження 

рівня купівельної спроможності населення. 

Погіршення законодавства, збільшення рівня 

податків, запровадження нових регуляцій для 

бізнесу. 

Заборона на продаж земель СГпризначення. 

 

РЕЗЮМЕ: SWOT-аналізом Пирятинської міської ОТГ за темою „Зростання, Розвиток, Зайнятість“ з 

безпосереднім фокусом на Приватному секторі та його потенціалі щодо зростання та створення 

можливостей працевлаштування та ресурсів для розвитку, визначено, що забезпечити сталий розвиток 

місцевої економіки можна шляхом оптимальної консолідації ресурсів з різних джерел.  Можливими 

напрямками дій, що базуються на виявлених перевагах і зовнішніх очікуваних позитивних тенденціях 

(Стратегія А), є: 

- підвищення конкурентоздатності галузі АПК; 

- створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу; 

- покращення інвестиційного клімату. 

Розпорядження міського голови про створення робочої групи 
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Додаток 

 

до розпорядження  

міського голови 

від 15.03.2018 № 50 

 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з питань розробки та імплементації Плану місцевого економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 
 

Рябоконь  

Олексій Петрович 

- міський голова, голова Робочої групи 

   

Шикеринець  

Ігор Станіславович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, радник 

міського голови з питань економічного 

розвитку, заступник голови Робочої групи 

   

Новіков                            

Олександр Олександрович 

- Начальник відділу муніципальних ініціатив 

та інвестицій управління економіки 

виконкому міської ради, секретар Робочої 

групи 

   

Бугайов - член виконкому міської ради, пенсіонер, 

Віктор Миколайович  голова ГО „Пирятин-інвест“ 

   

Маслак - фізична особа–підприємець 

Володимир Олексійович   

   

Коріневський  - голова ФГ „Озера“ 

Юрій Юрійович   

   

Крагель - голова ГО „Агенція розвитку Пирятинщини“ 

Валентина Миколаївна   

   

Пшиченко                         

Марія Якубівна 

- директор Пирятинської філії Полтавського 

обласного центру зайнятості 

   

   

Снаговський                    

Олександр Олександрович 

- голова Ради підприємців при виконкомі 

міської ради, фізична особа- 

  підприємець 
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Солдатова  - начальник управління економіки виконкому 

Ірина Вікторівна  міської ради 

   

Садовський     

Іван Сергійович                           

- директор Пирятинської філії приватного 

вищого навчального закладу „Європейський 

університет“ 

   

Сурмач - начальник економічного відділу  

Олег Вікторович  ПАТ „Пирятинський сирзавод“ (за згодою) 

   

Тимченко - головний інженер ТОВ „ВК Будагромаш“ (за 

Олександр Петрович  згодою) 

   

Хоменко - голова постійної комісії з питань житлово- 

Олексій Віталійович  комунального господарства, комунальної 

  власності, транспорту, зв’язку та сфери  

  послуг 

   

Якименко  - фізична особа-підприємець (за згодою) 

Аліна Іванівна   

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради      Л.В. Кочур 
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Протоколи засідань Робочої групи 

 

Протокол № 1 

засідання Робочої групи з питань розробки та імплементації Плану місцевого економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

 

м.Пирятин        06-07 березня 2018 року, 14.00 

        адмінприміщення міської ради 

Присутні: 

 

Шикеринець І.С. 

 

заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

радник міського голови з питань економічного розвитку 

Чайка Т.Г. секретар міської ради 

Андрейщук Р.А. заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Кеда С.Ю. начальник фінансового управління міської ради 

Солдатова І.В. начальник управління економіки міської ради 

Троян Н.М. начальник відділу економічного аналізу та розвитку управління економіки 

міської ради 

Новіков О.О. начальник відділу муніципальних ініціатив та інвестицій управління 

економіки міської ради 

Соловйов Р.Ю. 

Крагель В.М. 

Бугайов В.М. 

начальник юридичного відділу виконкому міської ради 

ГО „Агенція розвитку Пирятинщини“ 

ГО „Пирятин-Інвест“ 

 

Порядок денний: 

1. Про використання наявних стратегічних і програмних документів під час розроблення Плану 

місцевого економічного розвитку. 

2. Про етапи розробки Плану місцевого економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

3. Про методику збору даних для аналізу структури та поточної ситуації в економіці міської 

об’єднаної територіальної громади. 

4. Про затвердження графіку засідань робочої групи і процедури ухвалення рішень. 

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, радник міського голови з 

питань економічного розвитку Шикеринець І.С. наголосив на тому, що до написання ПМЕР 

залучатимуться не тільки органи місцевого самоврядування, а й представники місцевого бізнесу та 

громадських організацій. Нова програмна ініціатива Європейського Союзу „Мери за економічне 

зростання“ або M4EG (Mayors for Economic Growth), що охопила шість країн Східного Партнерства: 

Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну, триватиме до грудня 2020 року, і має на 

меті посилити спроможність органів місцевого самоврядування та ставати активними координаторами 

економічного зростання і створення нових робочих місць. У документі буде проаналізовано структуру 

місцевої економіки, визначено найбільш перспективні сектори, які можуть стати місцевими 

локомотивами − драйверами зростання, та заходи, що стимулюватимуть економічний розвиток, 

підвищуватимуть загальний рівень спроможності міської об’єднаної територіальної громади. 

 

1.ВИСТУПИЛИ: 

Шикеринець І.С. - Про використання наявних стратегічних і програмних документів під час 

розроблення Плану місцевого економічного розвитку.  

Шикеринець І.С. запропонував щоб План місцевого економічного розвитку став окремим 

цільовим програмним документом спрямованим на розвиток приватного сектору та створення нових 

робочих місць, й  базової основою для його розроблення  треба  використати  наявні стратегічні і 

програмні документи.  

 



План місцевого економічного розвитку 
Пирятинської міської обʼєднаної територіальної громади 

 

50 
 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Членам робочої групи забезпечити  використання  як базової основи під час розроблення Плану 

місцевого економічного розвитку наявних стратегічних і програмних документів, а саме:  

1. Стратегія розвитку Пирятинської  міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 

роки, розроблена за підтримки Академії Фольке Бернадотта (FBA) – шведського урядового агентства з 

питань миру, безпеки і розвитку в проекті „Місцеве самоврядування і верховенство права в Україні“ за 

участю Асоціації малих міст України, затверджена рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради від 23 

грудня 2016 року № 313. 

 2. Профіль Пирятинської  міської об’єднаної територіальної громади, розроблений в рамках 

реалізації проекту „Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні“, який реалізується 

Академією Фольке Бернадотта за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку 

Sidа. 

3. Генеральний план розвитку міста Пирятин Полтавської області, затверджений рішенням 

тридцять четвертої  сесії міської ради сьомого скликання від 24 січня 2018 року № 2. 

4. Щорічні Плани економічного та соціального розвитку Пирятинської  міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 5. Щорічні міські цільові програми. 

 

2. ВИСТУПИЛИ:  

 начальник управління економіки міської ради Солдатова І.В., яка довела до членів Робочої групи 

Методику розробки Плану місцевого економічного розвитку (ПМЕР). Застерегла, що надання Плану на 

розгляд Секретаріату Європейського Союзу передбачено не пізніше 1 вересня 2018 року. Після його 

затвердження передбачений дворічний період імплементації та звітування про хід виконання раз на 

півроку. Сам процес долучення до ініціативи передбачає наступні етапи: підписання заявки (вже 

зроблено), планування місцевого економічного зростання (процес розпочато), передача Плану на оцінку 

до ЄС, впровадження Плану та досягнення результатів. 

          Основними етапами  розробки ПМЕР є аналіз місцевої економічної ситуації  за 7-ма тематичними 

блоками: 

1. Міжсекторальна співпраця та взаємодія на місцевому рівні; 

2. Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу; 

3. Доступ до фінансування; 

4. Земельні ресурси та інфраструктура; 

5. Кваліфіковані трудові ресурси та інклюзивність; 

6. Правова та інституціональна база; 

7. Зовнішнє позиціювання та маркетинг. 

 Після чого сформувати План дій, винайти фінанси для виконання заходів та визначити 

показники моніторингу його виконання. 

 Окремо доповідач зупинилась на тому, що громади-учасники M4EG у результаті вступу до клубу 

„Мери за економічне зростання“ отримають доступ до низки послуг: 

 експертна підтримка під час розробки та реалізації планів місцевого економічного розвитку; 

 доступ до міжнародних експертів з місцевого економічного розвитку; 

 допомога у визначенні та розробці конкретних планів та надання підтримки в ході їх реалізації; 

 сприяння у розповсюдженні інформації про досягнуті результати з метою залучення додаткових 

інвестицій; 

 сприяння у пошуку можливостей для отримання грантів та допомога при підготовці проектних 

пропозицій; 

 налагодження зв’язків з міжнародними фінансовими організаціями та інвесторами; 

 активне залучення місцевих партнерів, зокрема, ділових кіл, освітніх та наукових закладів, 

неурядових організацій; 

 професійне спілкування із закордонними колегами та партнерами; 

 сприяння співпраці між місцевими органами влади країн Східного партнерства; 

 заходи із обміну персоналом; 

організація тренінгів, робочих поїздок та тематичних семінарів для співробітників муніципалітетів та 

місцевих партнерів; 
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 розповсюдження відповідної інформації та забезпечення доступу до неї; 

 членство в Клубі „Мери за економічне зростання“; 

  використання муніципалітетами-учасниками бренду Ініціативи „Мери за економічне зростання“ 

для їх зовнішнього та внутрішнього позиціонування. 

 В обговоренні взяли участь: Троян Н.М., Андрейщук Р.А., Шикеринець І.С., Кеда С.Ю., Новіков 

О.О., Чайка Т.Г. 

  

 ВИРІШИЛИ:  

 Членам Робочої групи взяти участь у тренінгах та навчальних модулях з метою якісної розробки 

Плану місцевого економічного розвитку, залучитись професійною методичною підтримкою Секретаріат 

Європейського Союзу, отримати фахові рекомендації та поради від координаторів проекту. 

 

Засідання продовжено 7.03.2018. 

 

3. ВИСТУПИЛИ: 

 Солдатова І.В. -  про методику збору даних для аналізу структури та поточної ситуації в 

економіці міської об’єднаної територіальної громади. 

 В обговоренні взяли участь: Шикеринець І.С., Андрейщук Р.А., Троян Н.М. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

 При розробці ПМЕР міської об’єднаної територіальної громади Робочій групі у частині 

діагностики зосередитись на нинішній ситуації у громаді, аналізуючи ключові сфери її функціонування, 

такі як: суспільство, освіта, інфраструктура, економічна активність і структура економіки, культура, 

рекреація, туризм, якість життя, органи влади. Проаналізувати як кількісні (статистичні) дані, що 

містяться у паспорті міської об’єднаної територіальної громади, так і інші деталізовані та якісні дані, 

отримані в Інтернеті та в результаті проведення розширених тематичних ворк-шопів, анкетувань, 

опитувань, а також на підставі оціночних характеристик членів робочої групи. 

 

При підсумуванні частини діагностики використати загальновідому і високо оцінювану 

методику стратегічного аналізу SWOT. Аналіз стосується визначення як сильних, так і слабких сторін 

сьогоднішнього функціонування міської громади та демонстрування зовнішніх можливостей і загроз, що 

стоять або можуть постати у майбутньому перед територіальною громадою на шляху до сталого 

економічного зростання. 

 

 4.ВИСТУПИЛИ: 

Шикеринець І.С. – про затвердження графіку засідань робочої групи і процедури ухвалення 

рішень. 

В обговоренні взяли участь Крагель В.М., Бугайов В.М. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

 

1. Рішення приймати після обговорення, шляхом голосування більшістю голосів. 

2. Секретарю робочої групи (Новіков О.О.) організувати засідання робочої групи відповідно до 

графіку: 

№ п/п Термін Тематика 

1.  Березень 2018р. 1. Про галузі місцевої економіки з перспективою зростання та 

їхні проблеми. 

2. Про стан доступу до фінансування проектів розвитку бізнесу. 

3. Про потребу приватного сектору в земельних ресурсах та 

інфраструктурі. 

 

2.  Квітень 2018 р. 1. Про аналіз місцевої економічної ситуації щодо 

міжсекторальної співпраці та взаємодії на місцевому рівні. 

2. Про правові та інституціональні умови розвитку бізнесу на 
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території міської об’єднаної територіальної громади. 

3. Про забезпеченість кваліфікованими кадрами. 

 

3.  Травень 2018 р. 1. Про оцінку сильних і слабких сторін громади, її можливості і 

загрози. 

2. Про створення редакційної групи по розробці плану місцевого 

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

 

4.  Червень 2018 р. 1. Про визначення шляхів стимулювання розвитку галузей 

економіки громади, які мають найвищий потенціал розвитку. 

5.  Липень 2018 р. 1. Про схвалення Плану місцевого економічного розвитку. 

6.  Серпень 2018р. 1. Підготовка  плану місцевого економічного розвитку для 

подання експертам проекту для проведення попередньої (неформальної) 

оцінки 

 Вересень 2018р. 1. Підготовка плану місцевого економічного розвитку для 

повторного подання планів для проведення офіційної оцінки 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради,  

радник міського голови з питань 

економічного розвитку         Шикеринець І.С. 
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Протокол № 2 

засідання Робочої групи з питань розробки та імплементації Плану місцевого економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

 

м.Пирятин        15 березня 2018 року, 14.00 

        Центр громадського діалогу 

Присутні: 

Шикеринець І.С. 

 

заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

радник міського голови з питань економічного розвитку     

Андрейщук Р.А. заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Солдатова І.В. начальник управління економіки міської ради 

Зергані М.І. начальник відділу будівництва та архітектури виконкому міської ради 

Троян Н.М. начальник відділу економічного аналізу та розвитку управління економіки 

міської ради 

Новіков О.О. начальник відділу муніципальних ініціатив та інвестицій управління 

економіки міської ради 

Стадник Є.В. начальних відділу з земельних та екологічних питань виконкому міської 

ради 

Соловйов Р.Ю.  

Снаговський О.О. 

Фісун В.Ю. 

Петренко О.Г. 

 

начальник юридичного відділу виконкому міської ради 

голова Спілки підприємців при виконкомі міської ради 

директор КП „Готель „Пирятин“ 

Пирятинська районна молодіжна громадська організація „Молодіжний 

Парламент Пирятинщини“  

Крагель В.М. 

Бугайов В.М. 

ГО „Агенція розвитку Пирятинщини“ 

ГО „Пирятин-Інвест“ 

Маслак В.О. фізична особа–підприємець 

Коріневський Ю.Ю. голова ФГ „Озера“ 

Пшиченко     М.Я.                  директор Пирятинської філії Полтавського обласного 

центру зайнятості 

Садовський    І.С. 

 

директор Пирятинської філії приватного вищого 

навчального закладу „Європейський університет“ 

Сурмач О.В. начальник економічного відділу  

 ПАТ „Пирятинський сирзавод“ 

Хоменко О.В. голова постійної комісії міської ради з питань житлово- 

комунального господарства, комунальної 

 власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

Якименко А.І. фізична особа-підприємець (за згодою) 

  

Порядок денний: 

1. Аналіз місцевої економічної структури. 

2. Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу. 

3. Про стан доступу до фінансування проектів розвитку бізнесу. 

4. Про потребу приватного сектору в земельних ресурсах та інфраструктурі. 

Зі вступним словом виступив заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради Шикеринець І.С., який проінформував присутніх про те, що головною метою діяльності Робочої 

групи є розробка Плану місцевого економічного розвитку в рамках Ініціативи Європейського Союзу 

„Мери за економічне зростання“, а сьогоднішнє засідання орієнтоване на аналіз тематичних блоків 

цього плану та поточну економічну ситуацію в міській об’єднаній територіальній громаді. 

 

1.ВИСТУПИЛИ: 
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Троян Н.М., начальник відділу економічного аналізу та розвитку управління економіки міської 

ради, яка надала інформацію про стан розвитку економіки громади: а саме: демографічні показники, 

стан ринку праці, дорожнього господарства, транспорту, галузі АПК, малого бізнесу, комунального 

господарства, охорони здоров“я, освіти, банківської сфери, зв’язку.  Підкреслила, що останні 5 років в 

субрегіоні не було нових потужних інвесторів, інвестиції переважно залучались діючими місцевими 

СГД. 

В обговоренні взяли участь: Снаговський О.О., Андрейщук Р.А., Шикеринець І.С., Кеда С.Ю., 

Новіков О.О., інші члени робочої групи. 

ВИРІШИЛИ: 

Включити до ПМЕР висновок, що за класифікацєю підприємств за розміром станом на 01.01.2018 року 

98% від загальної кількості функціонуючих субʼєктів господарювання  відноситься до малого бізнесу. 

Разом з тим,  розміщення трудових ресурсів відбувається порівну між  малим (включаючи мікро-) 

бізнесом  та на середніх та великих підприємствах (за кількістю їх питома вага у структурі підприємств 

– 2%). Класифікація підприємств за видами економічної діяльності  свідчить, що як для підприємств, так 

і для ФОПів, найбільш розвиненим видом діяльності є торгівля. До інших досить розповсюджених видів 

діяльності (в межах 20% від загальної кількості СГД) належать послуги (зокрема добре розвинені 

послуги з обслуговування та перероблення СГ продукції) та громадське харчування. Проте, незважаючи 

на велику питому вагу зосереджених у торгівлі, послугах та громадському харчуванні підприємств 

бюджетоутворюючими галузями  є  сільське господарство та  переробна промисловість, внесок яких до 

міського бюджету складає майже дві третини від загальної суми податкових надходжень від платників 

податків. Таким чином, соціально-економічний стан  територіальної громади в значній мірі залежить від 

тенденцій розвитку його важливої складової - агропромислового комплексу. 

2.ВИСТУПИЛИ:  

 начальник управління економіки міської ради Солдатова І.В., яка роз’яснила основні положення 

тематичного блоку ПМЕР „Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу“. 

Зосередила увагу на роботі міської ради в напрямі забезпечення безкорупційності, прозорості та 

гласності в роботі, розширення можливостей впливу громадськості міста на діяльність місцевої влади, 

профілактики корупції в органах місцевого самоврядування, покращенні якості адміністративних 

послуг. Також звернула увагу на ряд проблем, які стримують розвиток бізнесу та громадського руху. 

Зокрема,  ряд дозвільних документів можна отримати лише в обласному центрі (у сфері будівництва, 

торгівлі підакцизними товарами, реєстрація громадських формувань-юридичних осіб тощо) та деякі 

збільшення обсягу часу та витрат підприємців під час отримання дозволів при повторних зверненнях. 

 В обговоренні взяли участь: Крагель В.М., Бугайов В.М., Андрейщук Р.А., Шикеринець І.С., 

Новіков О.О., інші члени робочої групи. 

 ВИРІШИЛИ:  

Визнати, що План місцевого економічного розвитку − це абсолютно новий документ, який 

вперше розробляється муніципалітетами − учасниками Ініціативи ЄС „Мери за економічне зростання“. 

План повинен містити конкретні заходи в сфері місцевого економічного розвитку, які міська влада буде 

впроваджувати протягом 2-х років з моменту його схвалення Всесвітнім банком. 

Включити до ПМЕР висновок, що аналіз перспективних галузей та їхніх проблем  свідчить про 

наявність тенденції уповільнення розвитку пріоритетних галузей економіки по причині  відсутності 

партнерства, недостатньої кваліфікації кадрового та управлінського персоналу, нестачі ресурсів, високої 

конкуренції на ринках. Способами вирішення проблем є зниження нормативно-правових барʼєрів, 

забезпечення конструктивного діалогу влади і бізнесу, покращення іміджу підприємництва та 

заохочення широких верств населення до відкриття власної справи. 
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 3.ВИСТУПИЛИ: 

 Троян Н.М., яка повідомила про стан доступу до фінансування проектів розвитку бізнесу на 

території міської об’єднаної територіальної, а саме: фінансові послуги в громаді надають 6 банківських 

установ. Аналізом можливості доступу до фінансування бізнес-проектів виявлено, що переважна 

більшість банків мають програми лояльності малого бізнесу та сільського господарства. З метою 

зменшення ризику неплатежів, сума кредиту обмежується необхідністю подвоєної застави кредиту та 

великою кількістю фінансових документів, які засвідчують спроможність до своєчасного погашення 

кредиту. Термін користування кредитом – до 5 років, відсоткова ставка – 16-22%.Опитуванням 

банківських установ виявлено, що щорічно за кредитами звертаються в середньому 50 суб’єктів 

господарювання малого бізнесу із запитом на кредит від 50-150 тис.грн. Фактично надається кредит 

половині заявників із сумою від 30-50 тис.грн. Практично усі агровиробники користуються кредитами, 

середня позика оціночно становить від 500,0 тис.грн до 1 млн.грн, що значно нижче від потреби. За 

допомогою вибіркового анкетування представників МСП підрахована щорічна потреба у фінансуванні 

становить 200,0 тис.грн, з них 100,0 тис.грн на відшкодування відсотків за користування кредитами, 

100,0 тис.грн на реалізацію бізнес-проектів. Такі видатки складають менше 0,1% видаткової частини 

бюджету МР, і є цілком можливими з точки зору фінансової дисципліни та спроможності. 

 В обговоренні взяли участь: Шикеринець І.С., Варава М.В., Соловйов Р.Ю., Троян Н.М., Новіков 

О.О. 

ВИРІШИЛИ: 

Включити до ПМЕР висновок, що  банківська система по причині високих ставок за користування 

кредитами, не в повній мірі виконує інвестиційну роль в розвитку місцевого бізнес-середовища, та не 

здатна до фінансування дійсно значимих для розвитку громади проектів. Для вирішення проблем з 

фінансуванням перспективних галузей місцевого економічного розвитку потрібна консолідація 

фінансових ресурсів з різних джерел.  

4.ВИСТУПИЛИ: 

Новіков О.О., який озвучив проблеми, пов’язані з потребами приватного сектору в земельних 

ресурсах та інфраструктурі Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. На даний час в 

громаді є певна кількість вільних земельних ділянок та приміщень комунальної власності, але 

ефективність їх використання досить низька. Реєстр комунальної нерухомості не ведеться. Підприємці 

та інвестори не мають доступу до актуальної інформації про комунальну нерухомість та умови її 

використання. П’ять економічно привабливих земельних ділянок площею від 0,80 га до 35,0 га, хоч і 

розташовані в безпосередній близькості до автошляху державного значення Київ-Харків та залізниці, 

але не мають необхідної інфраструктури для організації промислового виробництва. Решта земельних 

ділянок та вільні приміщення, будівлі та споруди комунальної власності, або знаходяться в сільській 

місцевості, або в економічно невигідних зонах, тому підприємці з міста Пирятин (яких переважна 

більшість) їх неохоче освоюють. Вивченням попиту на сучасні приміщення і земельні ділянки 

комунальної власності   виявлено потребу: 

в робочий площі для малих підприємств (майстерень) площею до 200 кв.м з інженерними мережами, 

під’їзними шляхами та звʼязком;  

в офісних приміщеннях площею до 40 кв.м, оснащених інженерними комунікаціями, сучасним зв’язком 

та точкою виходу в Інтернет; 

в земельних ділянках для будівництва необхідної промислової інфраструктури площею 1-2 га, 

забезпечених водо- та каналізаційною мережами, електропостачанням, наближених до залізниці та 

шосейних доріг.  

В обговоренні взяли участь: Стадник Є.В., Зергані М.І., Шикеринець І.С. 
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ВИРІШИЛИ: 

1.Визнати, що добре продумана система реєстрації та реєстр земельних ділянок забезпечує як 

ефективність використання земель, так і захист прав на нерухоме майно, що значною мірою нормалізує 

економічне життя в міській об’єднаній територіальній громаді.  

2. Включити до ПМЕР висновок, що розвиток економіки громади стримується нестачею вільних 

земельних ділянок та приміщень, тому  виведення у вільний обіг комунального ресурсу нерухомості, 

порядок використання якої впорядковано відповідним рішенням сесії МР,  вплине на встановлення 

більш справедливої вартості оренди і в приватному секторі, дасть поштовх розвитку місцевого бізнесу 

та створенню нових робочих місць. 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради,  

радник міського голови з питань 

економічного розвитку         Шикеринець І.С 
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Протокол № 3 

засідання Робочої групи з питань розробки та імплементації Плану місцевого економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

 

м.Пирятин        04-05 квітня 2018 року, 14.00 

        Центр громадського діалогу 

Присутні:  

Рябоконь О.П. 

Шикеринець І.С. 

 

- 

- 

міський голова, голова Робочої групи 

заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, радник 

міського голови з питань економічного розвитку, заступник голови Робочої групи 

Новіков    О.О.               - начальник відділу муніципальних ініціатив та інвестицій управління економіки 

виконкому міської ради, секретар Робочої групи 

Бугайов В.М. - член виконкому міської ради, пенсіонер, голова ГО „Пирятин-інвест“ 

Маслак В.О. - фізична особа–підприємець 

Коріневський 

Ю.Ю. 

- голова ФГ „Озера“ 

Крагель В.М. - голова ГО „Агенція розвитку Пирятинщини“ 

Пшиченко  М.Я.                     - директор Пирятинської філії Полтавського обласного центру зайнятості 

Снаговський  О.О.            - голова Ради підприємців при виконкомі міської ради, фізична 

особа- підприємець 

Солдатова І.В. - начальник управління економіки виконкому міської ради 

Садовський   І.С.  

 

- директор Пирятинської філії приватного вищого навчального 

закладу „Європейський університет“ 

Сурмач О.В. - начальник економічного відділу ПАТ „Пирятинський сирзавод“ 

Тимченко О.П. - головний інженер ТОВ „ВК Будагромаш“  

Хоменко О.В. - голова постійної комісії з питань житлово- комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

Якименко А.І. 

Фісун В.Ю. 

Коваль Л.П. 

- 

- 

- 

фізична особа-підприємець  

директор КП „Готель „Пирятин“ 

керівник-адміністратор Центру надання адміністративних послуг 

   Порядок денний: 

1. Про аналіз місцевої економічної ситуації щодо міжсекторальної співпраці та взаємодії на 

місцевому рівні. 

2. Про правові та інституціональні умови розвитку бізнесу на території міської об’єднаної 

територіальної громади. 

3. Про забезпеченість кваліфікованими кадрами. 

 

Міський голова Рябоконь О.П. звернув увагу членів Робочої групи на те, що сьогодні до 

Ініціативи Європейського Союзу „Мери за економічне зростання“ приєднується все більше і більше 

муніципалітетів з України та інших країн Східного партнерства, що свідчить про розуміння місцевих 

влад важливості економічного розвитку регіонів. Дуже важливо, щоб Робочою групою були зібрані 

важливі поради від представників бізнесу та організацій громадянського суспільства щодо покращення 

сприятливих умов для ведення МСП на території громади, адже саме результати успішної діяльності 

представників малого бізнесу є джерелом наповнення міського бюджету, а громадські організації є 

джерелом генерування соціально-значимих ініціатив для пошуку можливих партнерів і практичного 

втілення задуманого із дотриманням інтересів суспільства в цілому та його окремих категорій. 

 

1.ВИСТУПИЛИ:  

 начальник управління економіки міської ради Солдатова І.В. повідомила про підсумки аналізу 

місцевої економічної ситуації щодо міжсекторальної співпраці та взаємодії на місцевому рівні.  За 

даними Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Міністерства  юстиції  

України до Державного реєстру громадських об’єднань внесено 19 громадських організацій, що 

зареєстровані у м.Пирятин. З них три ГО представляють інтереси жінок, дві - молоді, дві – бізнесу. З 
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метою сприяння розвитку галузей економіки зареєстровано 6 НГО, але їх вплив оцінюється як 

формальний. Зазначені громадські організації налічують до 200 членів, періодично залучають гранти 

для вирішення окремих питань, разом з тим, потреба у послугах для бізнесу не вивчається,  системна 

допомога з питань підприємництва не надається. Кредитні спілки для підприємництва відсутні. Спілка 

підприємців при виконкомі МР є дорадчим органом, який на регулярній основі залучається для 

обговорення під час прийняття рішень влади, які стосуються бізнесу – організаційних, земельних, 

податкових. Представники місцевих товаровиробників беруть участь в ярмаркових та святкових заходах 

МР. Партнерська взаємодія між підприємствами АПК відсутня, відносини здійснюються лише в межах 

угод про покупку-продаж товарів, робіт, послуг. Підприємці галузі хотіли б мати змогу поєднати 

ресурси для покращення матеріально-технічної бази та підвищення конкурентоздатності. 

 В обговоренні взяли участь: Рябоконь О.П., Андрейщук Р.А., Шикеринець І.С., інші члени 

робочої групи.  

 

ВИРІШИЛИ:  

 1. Для використання в процесі розробки ПМЕР визначити основні позитивні наслідки співпраці 

органів місцевого самоврядування та організацій третього сектора: 

 Більшість неурядових організацій створюються для вирішення тих же проблем, які мають 

вирішувати місцеві органи влади, здійснюють таку діяльність, яку неможливо здійснювати на 

комерційних, ринкових засадах. 

 Вирішення деяких завдань може бути обтяжливим для посадовців органів  місцевого 

самоврядування і вони готові передоручити їх виконання НУО. 

 Через неурядові організації можливе залучення іноземних інвестицій. 

 Завдяки співпраці створюється позитивний образ неурядових та владних організацій: 

відкритих, прозорих, орієнтованих на вирішення проблем. 

 Така спільна діяльність призводить до більш ефективного та економного використання 

ресурсів (гроші, матеріали, люди, час). 

 Співпраця не призводить до дублювання послуг, а партнерство покращує не тільки якість 

послуг, а й ефективність діяльності третього сектора. 

Разом з тим, необхідно розширювати послуги громадських організацій у сфері бізнесу, для 

більшого захисту інтересів субʼєктів господарювання на різних рівнях. 

Існує нагальна потреба в міжсекторальній співпраці та взаємодії  в сферах оперативного 

реагування та вирішення актуальних питань розвитку бізнесу; популяризації місцевої продукції; 

сприяння залученню додаткових коштів для розвитку бізнесу; стимулювання розвитку пріоритетних 

галузей економіки; підвищення ролі бізнес-асоціацій; стимулювання встановленню ділових контактів. 

 

2.ВИСТУПИЛИ: 

 Солдатова І.В. з інформацією про правові та інституціональні умови розвитку бізнесу на 

території міської об’єднаної територіальної громади. Статут територіальної громади  міста Пирятина є 

місцевим нормативно-правовим актом, який встановлює в межах Конституції і законів України права, 

свободи і обов’язки жителів, повноваження територіальної громади міста, механізми здійснення 

місцевого самоврядування, регулює відносини між територіальною громадою міста та міською владою, 

визначає організаційні, матеріальні і фінансові основи місцевого самоврядування на території міста, а 

також регулює інші питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції місцевого 

самоврядування.Рішенням тридцятої позачергової сесії шостого скликання Полтавської обласної ради 

від 13.08.2015  утворено Пирятинську  міську об’єднану територіальну громаду Пирятинського району 

Полтавської області, яка відповідає вимогам кадрової, інфраструктурної, фінансової спроможності щодо 

виконання в повному обсязі повноважень, визначених законом за відповідним рівнем адміністративно-

територіаль-них одиниць. Розмежовані та регламентовані повноваження міської ради (складається з 25 

депутатів) та підпорядкованих виконавчих органів: виконавчого комітету (22 члени) та 14 структурних 

підрозділів (65 осіб).  Усі адміністративні, дозвільні  і соціальні послуги надаються виключно через 

Центр надання адміністративних послуг. Послуги стандартизовані, вироблені чіткі вимоги до їх якості, 

встановлені критерії оцінки, індикатори успішності їх виконання та процедури їх надання. Формами 

участі членів об’єднаної територіальної громади у місцевому самоврядуванні є органи самоорганізації 

населення:  19 квартальних комітетів у місті  та 2 старостати в селах. З метою формування пропозицій, 

рекомендацій громади для впливу при прийнятті рішень з питань місцевого самоврядування та інших 
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суспільно важливих питань проводяться консультації з громадськістю, загальні збори громадян за 

місцем проживання. 

 Станом на 01.06.2018 року діють та регулярно відстежуються 6 актів у сфері оподаткування та 1 

акт у сфері житлово-комунального господарства. В цілому баланс різноманітних інтересів вдається 

підтримувати. Регуляторні акти у сфері оподаткування регулюють земельні та орендні відносини, у 

сфері ЖКГ – впорядковують відносини у сфері благоустрою населених пунктів.  Застосовуються пільги 

шляхом звільнення від оподаткування до Ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, на будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення 

промислових підприємств звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 є) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) та будівлі, 

споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у 

сільськогосподарській діяльності, звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ.Разом 

з тим, не встановлені пільги до платників Єдиного податку, а встановлена лише диференціація розміру 

ставки в залежності від видів діяльності. 

В обговоренні взяли участь: Шикеринець І.С., Андрейщук Р.А.,  Коваль Л.П. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Правова та інституційна база Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

створена та здатна виконувати надані повноваження, має ефективні інструменти реалізації місцевої 

політики щодо наданих повноважень -  регуляторні, інституційні, інформаційні можливості. Ефективно 

діють інструменти зовнішнього контролю з боку громадськості за реалізацією повноважень органами 

місцевого самоврядування. 

2. Доручити редакційної групі з написання ПМЕР скликати засідання фокус-групи за участі 

представників бізнесу, для визначення наявності необгрунтованих регуляторних актів та 

адміністративних барʼєрів для ведення бізнесу. Для аналізу залучити субʼєкти найбільш розвинених 

видів господарської діяльності - переробної промисловості, сільського господарства, торгівлі та послуг, 

які представляють широкий спектр форм організації бізнесу -  фізичні особи-підприємці, підприємства 

малого та середнього розміру, забезпечити гендерну рівність запрошених.   

 

3.ВИСТУПИЛИ: 

Солдатова І.В. з інформацією про стан забезпеченості підприємств, установ, організацій, що здійснюють 

діяльність на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, кваліфікованими 

кадрами. Частка осіб працездатного віку збільшилась з 52,3% у 2015 році до 54,1% у 2017 році. За 

останні три роки (2015-2017 роки) рівень зареєстрованого безробіття не перевищував 3%. Ринок праці в 

сільських населених пунктах значно вужчий, тому рівень безробіття у 3 – 4 рази вище, ніж в середньому 

по громаді.Станом на 01.01.2018 на обліку в райцентрі зайнятості перебувало 220 безробітних, з них 

жінки 125 осіб, молодь – 28 осіб. У переробній промисловості потреба роботодавців у кваліфікованих 

кадрах складає 50-55 осіб: спеціалістів по обслуговуванню виробничих процесів, слюсарів-ремонтників, 

електриків,  економістів, газозварювальників.  На одне вакантне місце претендує три безробітних, але їх 

кваліфікація не відповідає вимогам роботодавців. Серед них випускники місцевих колледжів,  жінки 

після народження дитини, особи старшого віку, мігранти з непідходящою освітою (наприклад, 

шахтарська справа). Ті безробітні, які відповідають вимогам роботодавця, часто не погоджуються на 

пропозицію роботи по причині невисокої зарплати та складних умов праці. У сільському господарстві 

потреба роботодавців у кваліфікованих кадрах складає 30-40 осіб: водіїв категорії В і С, трактористів, 

механіків, слюсарів-ремонтників, агрономів; некваліфікованих кадрах – 40-50 осіб (вантажники, 

прибиральники, чорнороби, комірники, вагарі). Пропозиція кваліфікованих кадрів на ринку праці 

відповідає потребі, але ті особи зазвичай мають малий досвід роботи. Некваліфікованих кадрів вистачає, 

але має місце висока змінність кадрів. Члени особистих селянських господарств згідно із 

законодавством забезпечують себе роботою самостійно і не можуть перебувати на обліку і отримувати 

послуги Центру зайнятості, зокрема з навчань основ підприємницької діяльності. На тлі зниження 

доходів члени ОСГ поповнюють ряди кандидатів на зайняття вакантних посад поза обліком Центру 

зайнятості. У сфері торгівельно-посередницької діяльності та послуг потреба роботодавців у 

кваліфікованих кадрах складає 20-30 осіб: водіїв категорії В і С, економістів, менеджерів з продажу; 

некваліфікованих кадрах – 70-80 осіб (вантажники, прибиральники, пакувальники). Частка фізичних 

осіб-підприємців, які не мають найману працю, або мають в обмеженої кількості (зазвичай 
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нелегалізовану), досить висока. Це пояснюється низькою конкурентоздатністю, малими обсягами 

реалізації, не обізнаність підприємців з питань закнодавства про працю.  

В обговоренні взяли участь: Рябоконь О.П., Соловйов Р.Ю., Кеда С.Ю., Троян Н.М., Андрейщук 

Р.А., Пшиченко М.Я. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.Констатувати, що ринку праці громади існує дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. З 

одного боку пропонується певна кількість вакантних місць, яким не відповідає кваліфікація безробітних. 

Серед них, жінки після „сімейної фази“, працівники старших вікових груп або молодь з відповідним 

рівнем освіти але без досвіду роботи. З іншого боку особи, що мають необхідну кваліфікацію, не 

погоджуються на запропоновані умови праці, посилаючись або на неналежні санітарно-побутові умови 

праці або низькі заробітки ( у структурі вакансій за розмірами зарплати 22% належить мінімальній 

заробітній платі, у 62% - до двох мінімальних заробітних плат).    

2. Здійснити додаткове опитування субʼєктів господарювання у переробній промисловості (залучити 

представників великих, середніх та малих підприємств), у сільському господарстві (середнього 

підприємства), сфері торгівельно-посередницької діяльності та послуг (фізичну-особу підприємця) щодо 

прогнозу ситуації на ринку праці у майбутньому. Опитування здійснювати по телефону. 

3.  З метою визначення заходів із запобігання проявів негативних ситуацій на ринку праці у 

майбутньому провести засідання фокус-групи за участі представників ВНЗ та Центру зайнятості. 

 

 

  

Міський голова, голова 

Робочої групи        Рябоконь О.П. 
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Протокол № 4 

засідання Робочої групи з питань розробки та імплементації Плану місцевого економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у форматі ворк-шопу на тему „Зовнішнє 

позиціювання Пирятинської міської ОТГ“ 

м.Пирятин        16-17 травня 2018 року, 14.00 

        Пирятинський ліцей 

Присутні: 

Рябоконь О.П. міський голова, голова Робочої групи     

Шикеринець І.С. 

 

заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

радник міського голови з питань економічного розвитку 

Чайка Т.Г. секретар міської ради 

Андрейщук Р.А. 

 

Близнюк А. 

Корбут Д. 

Крсанова Ю. 

заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

експерт Асоціації ОТГ 

експерт Асоціації ОТГ 

експерт Європейської бізнес-асоціації 

Кеда С.Ю. начальник фінансового управління міської ради 

Солдатова І.В. начальник управління економіки міської ради 

Троян Н.М. 

 

Новіков О.О. 

начальник відділу економічного аналізу та розвитку управління економіки 

міської ради 

начальник відділу муніципальних ініціатив та інвестицій управління 

економіки міської ради 

Соловйов Р.Ю. начальник юридичного відділу виконкому міської ради 

Хоменко О.В. голова постійної комісії міської ради з питань житлово- 

комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг 

Сурмач О.В. начальник економічного відділу ТОВ „Пирятинський сирзавод“  

Снаговський О.О. член виконкому міської ради, фізична особа-підприємець, голова ради 

підприємців при виконкомі міської ради 

Митропан Ю.М. директор Національного природного парку „Пирятинський“ 

Йощенко В.М. голова постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва 

Зубко Л.М. 

 

провідний спеціаліст з питань торгівлі, обліку та приватизації комунального 

майна відділу управління комунальною власністю виконкому міської ради 

Бугайов В.М. 

 

член виконкому міської ради, пенсіонер, голова громадської організації 

„Пирятин-інвест“ 

Тимченко О.П. головний інженер ТОВ „ВК Будагромаш“  

Ярошенко С.Г. директор ТОВ „Пирятиндрев“ 

Стасовський В.І. регіональний директор ТОВ „Баришівська зернова компанія“ 

Артюх О.В. директор ТОВ „Оріон“ 

Довженко Р.Т. директор Пирятинського УВП Полтавського УВО „Електроконтакт“ (УТОС) 

Андрейщук Р.О. приватний підприємець 

Шаповал Д.Г. 

Тимченко О.П. 

приватний підприємець, депутат міської ради 

директор ТОВ „Будмаш“ 

Кошман В.М. приватний підприємець, громадський активіст 

Ласа О.М. приватний підприємець 

Шейко А.М. приватний підприємець 

Ціко А.М. приватний підприємець 

Виповський А.С. приватний підприємець 

Лесик В.А. приватний підприємець 

Міхно О.О. приватний підприємець 

Носко С.Г. приватний підприємець 

Афанасенко А.О. приватний підприємець 
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Сабірова Г.О. директор ресторану „Удай“ Пирятинського РССТ 

 

    Порядок денний: 

 

1. Про зовнішнє позиціювання та маркетинг території громади. 

2. Про оцінку сильних і слабких сторін громади, її можливості і загрози. 

3. Про концепцію бачення розвитку громади на наступні 2-3 роки. 

4. Про ключові цілі розвитку громади. 

5. Про створення редакційної групи по розробці плану місцевого економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

Міський голова Рябоконь О.П. звернувся до учасників заходу зі словами, що план місцевого 

економічного розвитку – це не є самоціль, але це є знаряддя збільшення шансів для локального успіху, 

інструмент впровадження змін, активний вплив на майбутнє. Грамотно і виважено підготовлений 

документ покликаний гармонізувати ідеї та наміри ключових „гравців“ у сфері місцевого розвитку, 

ототожнити цілі членів громади, щоб забезпечити ефект „синергії“, позиціонувати нашу громаду серед 

інших. 

Звертаючись до членів спеціально утвореної Робочої групи з питань розробки ПМЕР 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, міський голова наголосив, що економічний 

розвиток створюється, перш за все, бізнесом. Тому, слід наполегливіше працювати над залученням 

продуктивних інвестицій та створенням високотехнологічних робочих місць, сприяти розвитку малих 

підприємств та формувати кластери (ланцюжки зростання доданої вартості), розвивати інфраструктуру, 

впроваджувати енергоефективні технології, визначатися, врешті-решт, у поведінці із ТПВ, розвивати 

партнерські стосунки з бізнесом (ДПП), працювати з громадою, спонукати до формування суспільного 

продукту, соціальної та етичної відповідальності. 

 

1.ВИСТУПИЛИ:  

Солдатова І.В. з інформацією про зовнішнє позиціювання та маркетинг території громади. Зокрема 

доповідач проінформувала про, що  м.Пирятин згадується в літописах з 1154 року. На даний час в 

громаді є й позитивні й негативні риси. За опитуванням люди скаржаться на відсутність гідної роботи, а 

працедавці – на відсутність кваліфікованих працівників. В громаді дуже розвинений малий бізнес, але 

багато підприємств закривається. Для розвитку бізнесу є земельні ділянки, але вони розміщені 

надаються в оренду на умовах аукціону, участь в якому проблематична для малого бізнесу. Останні роки 

в громаді не було потужних інвесторів. Інфраструктура міста та сіл значно покращена останнім часом,  

заклади освіти, культури і спорту переважно знаходяться в належному стані. Тому умови життя за 

оцінками мешканців та гостів  оцінюються як добрі.  

 

В обговоренні взяли участь члени робочої групи розділені на групи, які опрацювали питання у форматі 

ворк-шопу і  доповнили зовнішню оцінку громади іншими факторами. 

 

ВИРІШИЛИ:  

можливими напрямками дій щодо створення більш привабливого бізнес-середовища громади  є: 

виконання заходів із формування іміджу регіону як виробника харчових продуктів, створення 

сприятливих умов для бізнесу і залучення інвестицій в напрямку підвищення прибутковості галузей 

зростання  та створення на їх базі нових робочих місць. Доручити редакційній групі доопрацювати 

отриману в результаті обговорення інформацію та включити до Плану МЕР. 

 

Засідання продовжено 17 травня 2018 року. 

 

2.ВИСТУПИЛИ:  

Солдатова І.В., начальник управління економіки міської ради, яка з допомогою зворотнього діалогу 

здійснила оцінку сильних і слабких сторін міської об’єднаної громади, розкрила її можливості і 

передбачила загрози. 
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В обговоренні взяли участь: Рябоконь О.П., Троян Н.М., Андрейщук Р.А., Шикеринець І.С., 

Снаговський О.О., Митропан Ю.М., Крагель В.В., Міхно О.О., Стасовський В.І., Ярошенко С.Г., Сурмач 

О.В., Шаповал Д.Г., Чайка Т.Г. 

 

За підсумками обговорення сформована SWOT-таблиця: 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Зручне розташування, транспортно-логістичний 

центр. 

Інтенсивне сільськогосподарське виробництво 

рослинницької продукції. 

Виробляється широкий асортимент харчових 

продуктів. 

Богатопрофільний малий та середній бізнес. 

Позитивне сальдо міграції. 

Функціонує сучасний Центр надання 

адміністративних послуг. 

Наявність вільних земельних ділянок та приміщень 

комунальної власності. 

Відкритість влади, реалізація антикорупційних 

програм. 

Наявність вищих навчальних закладів, які готують 

фахівців актуальних професій. 

Нестача підготовлених кваліфікованих 

працівників. 

Відсутність партнерства між субʼєктами 

господарювання. 

Скорочення кількості підприємців, закриття 

переробних підприємств. 

Низький рівень впровадження інновацій та 

низька конкурентоздатність продукції. 

Низький рівень перероблення 

сільськогосподарської продукції. 

Нестача фінансів для реалізації бізнес-проектів, 

обмеженість їх джерел. 

Відсутність дієвої системи комунікації з  

інвесторами, як наслідок - зниження 

інвестиційного попиту. 

Недосконала дозвільна система. 

Низька ефективність використання 

комунального майна. 

Відсутність упізнаваності серед інших регіонів. 

Можливості Загрози 

Збільшення рівня доступності міжнародних 

фінансових ресурсів. 

Відкриття для підприємств України широкого 

доступу на зовнішні ринки. 

Державна підтримка та стимулювання модернізації 

виробничих потужностей. 

Заборона в окремих країнах використання 

поліетиленової тари. 

Стабільний попит на зерно 1 і 2 класу завдяки 

популяризації сучасного тренду здорового способу 

життя (збільшення споживання хлібо-булочних 

виробів з борошна нижчого сорту  та з меншим 

ступенем переробки).  

Активізація інвестиційного попиту з боку країн 

Євросоюзу. 

Приведення вітчизняних умов прийому та заготівлі 

сільськогосподарської сировини у відповідність 

вимогам членства України в СОТ   

Ескалація конфлікту на Сході України. 

Політична нестабільність в Україні. 

Закриття доступу для підприємств України на 

зовнішні ринки. 

Скорочення міжнародної технічної і фінансової 

допомоги Україні. 

Неможливість модернізувати виробничі 

потужності через брак коштів. 

Погіршення рівня життя громадян, зниження 

рівня купівельної спроможності населення. 

Погіршення законодавства, збільшення рівня 

податків, запровадження нових регуляцій для 

бізнесу. 

Заборона на продаж земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Схвалити в цілому  SWOT-аналіз Пирятинської міської ОТГ за темою „Зростання, Розвиток, Зайнятість“ 

з безпосереднім фокусом на Приватному секторі та доручити  редакційній групі його доопрацювати 

використовуючи напрацювання розширеного ворк-шопу від 16.05.2018.   

 

3.ВИСТУПИЛИ: 

Шикеринець І.С. з інформацією про  концепцію бачення розвитку громади на наступні 2-3 роки, який 

запропонував застосувати практику роботи в групах для визначення формулювань, після чого 

узагальнити отриману інформацію в одному реченні.  
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В груповій роботі щодо визначення Бачення розвитку громади взяли участь усі присутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити концепцію Бачення розвитку громади таким чином – „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“. Доручити редакційній групи включити це 

формулювання до ПМЕР.  

   

4.ВИСТУПИЛИ: 

Солдатова І.В. з інформацією про   ключові цілі розвитку громади, які повинні відповідати критеріям 

SMART та логічно ув’язуватися з концепцією бачення розвитку громади, і запропонувала також 

застосувати практику роботи в групах.  

   
В груповій роботі щодо визначення Ключових цілей розвитку громади взяли участь усі присутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

схвалити систему ключових цілей розвитку громади: 

1. Підвищення конкурентоздатності галузі АПК шляхом запровадження у виробництво принаймні 3 

нових видів продукції за період впровадження плану місцевого економічного розвитку. 

2. Сприяти розвитку малого та середнього бізнесу шляхом відкриття  не менш ніж 10 мікро- та 2 

середніх підприємств щорічно. 

3. Покращення інвестиційного клімату шляхом сприяння доступу місцевих субʼєктів господарювання не 

менш ніж до 4 альтернативних джерел фінансування  щорічно. 

Доручити редакційній групи включити визначені ключові цілі до ПМЕР та доопрацювати оперативні 

цілі.  

 

5.ВИСТУПИЛИ:  

Троян Н.М. з інформацією про створення редакційної групи по розробці плану місцевого економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

  

В обговоренні взяли участь: Шикеринець І.С., Солдатова І.В., Йощенко В.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

створити редакційну групу по написанню ПМЕР, включивши до її складу: Шикеринця І.С., заступник 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, радника міського голови з питань 

місцевого економічного розвитку (голова редакційної групи), Солдатову І.В., начальника управління 

економіки міської ради (член групи), Бугайова В.М., голову ГО „Пирятин-Інвест“ (член групи), 

Снаговського О.О., голову Ради підприємців при міськвиконкомі (член групи).  

 

 

Міський голова, голова Робочої групи     Рябоконь О.П. 
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Протокол № 5 

засідання Робочої групи з питань розробки та імплементації Плану місцевого економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у форматі зустрічі за круглим столом 

сільгоспвиробників, представників переробної промисловості, громадських організацій, влади та засобів 

масової інформації 

м.Пирятин        07 червня 2018 року, 14.00 

        Центр громадського діалогу 

Присутні: 

Рябоконь О.П. міський голова, голова Робочої групи    

Шикеринець І.С. 

 

заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

радник міського голови з питань економічного розвитку 

Солдатова І.В. начальник управління економіки міської ради 

Соловйов Р.Ю. начальник юридичного відділу виконкому міської ради 

Сурмач О.В. начальник економічного відділу ТОВ „Пирятинський сирзавод“  

Бугайов В.М. член виконкому міської ради, голова ГО „Пирятин-інвест“ 

Ящик В.М. виконавчий директор ТОВ „Леляківське“ 

Черепинець В.І. директор ТОВ „Золотий Лан-2012“ 

Коверда В.В. директор ТОВ „Агрорвектор-2017“ 

Зубенко А.І. директор ПП „Калиновомостівське“ 

Коріневський Ю.Ю. голова ФГ „Озера“ 

Кузьменко С.І. приватний підприємець 

Шокодько В.В. директор ТОВ „АГРО-СЕРВІС“ 

Ласа О.М. кореспондент газети „Пирятинські вісті“ 

Береговий Ю.О. головний редактор газети „Пирятинська правда“ 

Кривобок В.І. директор ПП „Надія“, депутат міської ради 

 

 

    Порядок денний: 

 

1. Про визначення шляхів стимулювання розвитку галузей економіки громади, які мають найвищий 

потенціал розвитку. 

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринець І.С. звернувся до 

учасників заходу зі вступним словом, акцентувавши увагу на тому, що більшість країн світу плани та 

стратегії місцевого розвитку в значній мірі спрямовують на розвиток приватного бізнесу. Пирятинська 

міська ОТГ також прагне долучитись до цих процесів і, приєднавшись у 2017 році до ініціативи ЄС 

„Мери за економічне зростання“, намагається більш широко застосовувати сучасні інструменти для 

стимулювання розвитку найбільш ефективних на місцевому рівні галузей економіки та створення нових 

робочих місць. За соціально-економічними показниками підприємства, які займаються вирощуванням 

зернових культур, беруть участь в обслуговуванні цього процесу, а також в переробці продукції, мають 

значний вплив на розвиток Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади і формування її 

бюджету. По суті на теренах громади сформовано потужний зерновий кластер.  

 

1.ВИСТУПИЛИ:  

начальник управління економіки міської ради Солдатова І.В., яка з допомогою зворотнього діалогу та на 

підставі аналізу місцевих ланцюгів доданої вартості наочно продемонструвала схему місцевого 

партнерства в цій сфері, розкрила її можливості і передбачила загрози. 

  

В обговоренні взяли участь:  
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 Ящик В.М. зауважив, що на теренах Пирятинщини відсутні зареєстровані за місцем здійснення 

діяльності дилери великих компаній-постачальників ПММ, посівного матеріалу, мінеральних добрив та 

ядохімікатів, ремонту сільгосптехніки та запасних частин до неї тощо, що створює значні незручності як 

у веденні, так і в розвитку бізнесу практично всім місцевим сільгоспвиробникам (землеробство, 

рослинництво і тваринництво). ТОВ „Баришівська зернова компанія“, маючи в Пирятині потужну базу, 

нікому ніяких послуг, на жаль, не надає, загружає потужності своїм зерном. 

 Шикеринець І.С. нагадав присутнім учасникам „круглого столу“, що якісні послуги щодо 

ремонту сільськогосподарської техніки надає як на території міської об’єднаної територіальної громади, 

так і по всьому Пирятинському району та за його межами ТОВ „Агротехніка“. 

 Кузьменко С.І. заперечив попередньому учаснику обговорення, оскільки ТОВ „Агротехніка“ 

надає широкий спектр послуг у тваринництві, але аж ніяк в інших сферах сільськогосподарського 

виробництва. 

 Солдатова І.В. звернула увагу присутніх на організаційні моменти Плану місцевого 

економічного розвитку, зокрема на те, що в разі визнання Єврокомісією нашого Плану розвитково-

перспективним та таким, що заслуговує фінансування із зовні, то додаткові кошти міжнародної 

фінансової допомоги не будуть надані ні міській раді, ні її виконавчому комітету, а для цього необхідно 

буде утворити окреме товариство на засадах укладених договорів з усіма, задіяними у кластері. 

 Ящик В.М. сказав, що у нас всі, хто займається сільськогосподарським виробництвом, працюють 

кожен сам на себе і несе відповідальність сам за себе, ніхто нічим не допоможе, розраховувати на 

допомогу держави також немає сенсу. Однак, придбавати оптом чи то ПММ, чи то посівний матеріал, а 

не кожен сам собі по трохи, набагато вигідніше. Великі об’єми в обороті спонукають бізнесменів до 

поваги взаємних стосунків, їх укріплення, дозволяють зниження цінових показників. 

Такі приклади поширені в Польщі, де  створені та успішно діють подібні кластери, що працюють у чітко 

визначеному та обгрунтованому фахівцями-економістами напрямку, поступально розвиваються і 

розвивають територію, на якій знаходяться. 

 Солдатова І.В. підтримала виступаючих, але повернула увагу присутніх до пропонованої схеми 

кластеру, щоб нічого не випустити, передбачити всі можливі ризики для того, щоб ланцюжок кластеру 

ніде не переривався.  

 Кузьменко С.І. зауважив на важливості того, що кошти донорів доцільно і варто залучати саме в 

той напрямок, який найбільш важливий для громади, і це не обов’язково може бути той напрямок, якого 

не вистачає („незайнята ніша“), навпаки краще використати вже напрацьовану галузь з перспективою 

розвитку при певних капіталовкладеннях. 

 Зубенко А.І. зауважив, що на території Пирятинської міської ОТГ у свій час була досить потужна 

база, наприклад Райсільгосптехніка, кваліфіковані спеціалісти на тій базі ремонтували практично все, 

якісно і не дорого. Все це ми, на жаль, не зуміли зберегти, а тепер треба думати як його відновити. 

 Ящик В.М. навів приклади цікавих проектів по своєму підприємству ТОВ „Леляківське“, які є 

розвитковими та перспективними, вони вже  фахово розроблені, але є настільки дороговартісними, що 

не під силу підприємству реалізувати за власні кошти їх реалізувати навіть при умові окупності 

упродовж 4-5 років. Тому є сенс прикласти спільних зусиль, виробити якісну схему кластеру, щоб ті 

можливі до залучення 600 тисяч євро максимально ефективно вкласти в упорядкування та модернізацію 

окремих слабких ланок вибудованого ланцюжка, зокрема в існуючу, але слабку сферу, таку як 

переробка сільськогосподарської продукції, чітко визначившись в кінцевих продуктах: що саме на 

виході – мука, крупа чи олія? 

 Рябоконь О.П. звернувся до учасників „круглого столу“: ми повинні чітко розуміти, що будувати 

якийсь ланцюг кластеру заново, це буде не правильно, треба дійсно зосередити увагу на чомусь вже 

існуючому і такому, що дасть максимальний економічний ефект в разі фінансового поштовху і 

об’єднанні зусиль учасників. 

Основну увагу слід звернути на можливу кількість утворення нових робочих місць. 

 В ході практичного відпрацювання утворення найбільш ефективного ланцюга кластеру, 

передбачення всіх його ланок, фінансове посилення яких створить економічний ефект для всіх 

учасників, було сформовано 3 пропозиції: 

 майстерня для ремонту сільськогосподарської техніки із створенням 8 робочих місць 

(презентував Береговий Ю.О.); 

 керуюча компанія для задоволення потреб підприємств у ПММ, посівному матеріалі тощо із 

створенням 2 робочих місць (презентував Коверда В.В.); 
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 житній млин, олійниця та крупорушка із створенням понад 30 робочих місць (презентував 

Кузьменко С.І.). 

 Після заслуховування всіх „за“ і „проти“ учасники заходу дійшли згоди, що будівництво 

комбінованого переробного підприємства (пропозиція Кузьменка С.І.) буде покладено в основу 

написання Плану місцевого економічного розвитку Пирятинської міської ОТГ, який, по суті, і буде 

аплікаційною формою-заявкою для участі у конкурсі в рамках відповідної програмної ініціативи 

Європейського Союзу „Мери за економічне зростання“ або M4EG (Mayors for Economic Growth). 

 Рябоконь О.П., підсумовуючи результати заходу в форматі „круглого столу“, висловив 

сподівання щодо перемоги спільно напрацьованого Плану МЕР у конкурсі та озвучив декілька ініціатив 

у сфері сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, зокрема, у сфері покращення доступу до 

фінансування, освоєння вільних площ і земельних ділянок, задоволення потреби у кваліфікованих 

ресурсах. 

 Також, міський голова запросив приватні підприємства та ФОП на такий захід, як „кава з 

мером“, який добре зарекомендував себе в різних містах України, це – щомісячні зустрічі в 

неформальній обстановці для вирішення питань покращення адміністративних послуг, поліпшення умов 

та якості життя в громаді, а саме головне – місцевого бізнесу. 

 

ВИРІШИЛИ:  

- рекомендувати Робочій групі по розробці та імплементації Плану місцевого економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади врахувати в роботі над 

Планом спільно напрацьовану пропозицію щодо будівництва комбінованого переробного 

підприємства, яке б об’єднало житній млин, олійницю та крупорушку із можливістю 

створення понад 30 робочих місць. 

 

 

Міський голова, голова 

Робочої групи        Рябоконь О.П. 
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П Р О ТО К О Л   № 6 

засідання   Робочої  групи  з  питань   розробки  та імплементації   Плану  місцевого   економічного  

розвитку  Пирятинської міської  об’єднаної   територіальної  громади 

 

м.Пирятин        від  01.08.2018 року                               

Присутні:  10    чол.: 

(Шикеринець І.С., Солдатова І.В.,  Зубко Л.М.,  Маслак В.О.,        Коріневський  Ю.Ю., Крагель В.М.,  

Садовський І.С., Сурмач О.В.,    Крицький  М.В.,  Биков Р.Ю.). 

 

Порядок денний : 
1. Про схвалення  проекту Плану місцевого економічного  розвитку Пирятинської  міської ОТГ  на 

 2018-2020 роки. 

2. Про створення  моніторингового   комітету. 

3. Про визначення   термінів   звітності   про виконання   Плану   місцевого   економічного   розвитку   

Пирятинської  міської   ОТГ. 

 

 1. Доповідала: 
 Солдатова  І.В. – начальник   управління  економіки   виконкому Пирятинської   міської  ради,  яка    

ознайомила  всіх  присутніх  на засіданні Робочої   групи, з проектом Плану місцевого економічного 

 розвитку Пирятинської  міської об’єднаної    територіальної  громади   на  2018-2020 роки,  в рамках 

ініціативи  ЄС  „Мери  за економічне  зростання“. Було  запропоновано  присутнім   під  час  проведення 

  робочого  засідання    підготувати орієнтовно кошторисні  рахунки проектів: на предмет  створення  

заводу,  створення  інвестиційного  центру   на  базі уже існуючого приміщення, посилення ведення 

аграрного бізнесу на території Пирятинської  міської об’єднаної територіальної громади,   заклавши при  

цьому  всі види витрат, та врахувавши  потреби  на  придбання  обладнання  тощо.   

1. Виступили: 
Коріневський  Ю.Ю. -  голова  ФГ  „Озера“,  який  наголосив  про те, що  до  організації    ведення  

бізнесу  в  певному  напрямку  сфери  діяльності, чи розширення  діючого, необхідно  спочатку  вивчити 

пропозиції  ринку. А  якщо запустити  виробництво і,  при цьому   не буде  ринку збуту  готової 

продукції  (товарів),  тоді  не буде  результатів в занятті господарською  діяльністю.        

 Маслак В.О. - фізична  особа – підприємець,  повідомив присутніх,  про те, що для  ведення бізнесу  

необхідно    мати  в наявності  земельну  ділянку (приватну чи  орендовану), нерухоме  майно 

(приміщення), інженерне-обладнання, виготовити    проектно-кошторисну   документацію, виготовити  

експертну  оцінку тощо,  а ці  всі  послуги   коштують   великої суми  витрат.  

Шикеринець І.С.-  заступник   міського голови з питань  діяльності   виконкому, заступник голови 

 робочої групи,  наголосив, що  грандова   програма  в  рамках   ініціативи   ЄС,  надає  можливість  

прирісту, зростання   економіки,  і необхідно суб’єктам господарювання  обов’язково  скористатися 

 наданими пропозиціями  країн  ЄС. 

 

2. Доповідала: 
Солдатова   І.В. начальник   управління  економіки   виконкому Пирятинської   міської  ради,  про 

створення  моніторингового   комітету. Запропоновано включити   до складу  комісії:  5  чоловік: 

Андрійщук Р.А-  голова   комісії; Биков Р.Ю. – секретар, Сабірова Г.А. - директор  ресторану  „Удай“  

підприємства  Пирятинської  РССТ - член  комісії; Жайворонок О.Л.  -  фізична особа – підприємець, 

 депутат  міської   ради – член комісії; Шаповал  Д.Г. - фізична особа - підприємець, депутат  міської   

ради – член комісії. 

 

3. Доповідала: 
Солдатова   І.В. начальник   управління  економіки   виконкому Пирятинської   міської  ради,  про 

визначення   термінів   звітності   про виконання   Плану   місцевого   економічного   розвитку   

Пирятинської  міської   ОТГ на  2018-2020 роки. 

 

ВИРІШИЛИ: 
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По першому питанню: 

1.Схвалити проект Плану місцевого економічного  розвитку Пирятинської  міської ОТГ  на  2018 -2020 

роки. 

 

По другому  питанню : 

2. Затвердити   склад   моніторингового   комітету у складі 5 чоловік: 

Андрійщук  Р.А. -  голова   комісії; 

Биков Р.Ю. - секретар     

Сабірова Г.А. - директор  ресторану  „Удай“  підприємства  Пирятинської  РССТ-  член комісії; 

Жайворонок О.Л.  -  фізична особа – підприємець,  депутат  міської   ради - член комісії; 

Шаповал  Д.Г. - фізична особа - підприємець, депутат  міської   ради - член комісії; 

 

По третьому питанню: 

3. Моніторинговому комітету  (голові  комісії - Андрійщук  Р.А.) забезпечити аналіз виконання 

 показників Плану   місцевого   економічного   розвитку   Пирятинської  міської   ОТГ  на  2018- 2020 

роки  один   раз  на  півроку  та   забезпечити  їх  оприлюднення в  засобах   масової  інформації. 

 

 

Заступник   міського голови з питань 

діяльності   виконкому, радник 

міського голови  з питань 

економічного  розвитку,  

заступник голови  Робочої групи                                                                   І.С.Шикеринець                              

                                                                                                                                     

підготувала  протокол:     

                                                                                                                                              

провідний   спеціаліст відділу 

економічного аналізу та розвитку 

управління  економіки виконкому 

Пирятинської  міської  ради                               Л.М.Зубко 
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Протоколи засідань Редакційної групи 

Протокол  

засідання редакційної групи по розробці плану місцевого економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

 

м.Пирятин        27 червня 2018 року, 14.00 

                     Управління економіки  

                                                                                                        виконкому міської ради 

Присутні:  

  

Шикеринець І.С. заступник міського голови з питань виконкому, радник міського 

голови з питань місцевого економічного розвитку (голова 

редакційної групи) 

Солдатова І.В. начальник управління економіки міської ради (член редакційної 

групи)  

Бугайов В.М. член виконкому міської ради, голова ГО „Пирятин-інвест“(член 

редакційної групи) 

Снаговський О.О. голова Ради підприємців при міськвиконкомі (член групи) 
 

 

  

Засідання проводилось у форматі фокус-групи шляхом телефонного опитування представників 

бізнесу. 

 

 

    Порядок денний: 

 

1. Про опитування субʼєктів господарювання у переробній промисловості, у сільському господарстві, 

у сфері торгівельно-посередницької діяльності та послуг  щодо прогнозу ситуації на ринку праці у 

найближчі 3-7 років. 

 

1.ВИСТУПИЛИ: 

Шикеринець І.С., голова редакційної групи з написання Плану місцевого економічного розвитку 

Пирятинської міської ОТГ, який запропонував провести телефонне опитування по питанню порядку 

денного підприємств у сфері переробної промисловості – ТОВ „Пирятинський сирзавод“, ТОВ 

„Баришівська зернова компанія“ , ФОП Маслак О.І., у сільському господарстві - ТОВ „АГРО-СЕРВІС“, 

у сфері торгівельно-посередницької діяльності та послуг – ресторан Пирятинської Спілки споживчих 

товариств. Ігор Станіславович наголосив на дотриманні гендерної рівності під час відбору субʼєктів 

господарювання для опитування. 

  

В телефонному обговорюванні взяли участь: 

 Сурмач О.В., начальник планово-економічного відділу ТОВ „Пирятинський сирзавод“,  який 

висловив думку, що по причині занадто тривалого пошуку підходящих спеціалістів, планується більш 

широко застосовувати програми професійного навчання за власний кошт, фактично   фахівців 

готуватимуть „під себе“. Потреба у спеціалістах по обслуговуванню виробничих процесів, слюсарях-

ремонтниках, електриках,  економістах, газозварювальниках буде залишатися на тому ж рівні; 

   Стасовський В.І., директор ТОВ „Баришівська зернова компанія“, повідомив, що висока 

конкуренція впливає на необхідність заощадження коштів на утримання персоналу. З метою 

забезпечення якісного процесу виробництва і одночасної економії будуть потрібні фахівці, що 

поєднують декілька функцій – бухгалтер-фінансист-плановик, водій-механік тощо; 

ФОП Маслак О.В., власниця місцевої пекарні, вважає за доцільне користуватися послугами он-лайн 

фахівців, які не будуть находитися у штаті підприємства, і оплата їх послуг буде здійснюватися по 

фактичній потребі, наприклад, бухгалтер, сметчик-економіст; 

Шокодько В.В., директор ТОВ „АГРО-СЕРВІС“,  вважає, що найближчій перспективі залишиться 

потреба у кадрах: водіях категорії В і С, трактористах, механіках, слюсарях-ремонтниках, агрономах. 
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Будемо платити добру зарплату  гарному фахівцю. Що стосується  чорноробів, вантажників, комірників, 

потреба буде зніжуватися, внаслідок модернізації матеріально-технічної бази; 

Сабірова Г.А., директор ресторану Пирятинської Спілки споживчих товариств, повідомила, що може 

виникнути потреба в універсальних фахівцях  водіях-експедиторах-кур'єрах, буде потрібен 

обслуговуючий персонал із знанням англійської мови, особливо на підприємствах у притрасовій зоні.   

 

 У телефонному опитуванні взяли участь також ще 10 підприємців, які під час співбесіди не 

змогли точно визначитися із відповіддю. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 констатувати, що дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці посилиться у 

майбутньому, ситуація вже у короткій перспективі буде змінюватися у бік більш кваліфікованої та 

досвідченої робочої сили, крім того виникне необхідність в універсальних фахівцях. З метою 

задоволення потреби приватного сектора у робочий силі та зниження міграції за межі регіону, особливо 

молоді, потрібно розроблення місцевих програм стимулювання молоді залишатися робити в громаді. 

  

Голова редакційної групи  

з написання Плану місце- 

вого економічного розвитку  

Пирятинської міської ОТГ      Шикеринець І.С. 
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Протокол  

засідання редакційної групи по розробці плану місцевого економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

 

м.Пирятин        18 червня 2018 року, 13.00-15.00 

        Управління економіки виконкому  

міської ради 

Присутні: 

 

Шикеринець І.С. заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

радник міського голови з питань місцевого економічного розвитку (голова 

редакційної групи)   

Солдатова І.В. начальник управління економіки міської ради (член редакційної групи)  

Бугайов В.М. член виконкому міської ради, голова ГО „Пирятин-інвест“(член 

редакційної групи) 

Снаговський О.О. голова Ради підприємців при міськвиконкомі (член групи) 

Бойко О. В. фізична особа-підприємець (малий бізнес, діяльність у сфері торгівлі та 

громадського харчування) 

Приходько В.О.  фізична особа-підприємець (малий бізнес, діяльність у сфері послуг 

виробничого характеру) 

Шаповал Д.Г. фізична особа-підприємець (мікро-бізнес, фермер) 

Донченко О.В. головний бухгалтер ТОВ „СП Комбікормовий завод“ (середній бізнес, 

переробна промисловість) 

 

Засідання проводилось у форматі фокус-групи шляхом індивідуальних бесід з представниками бізнесу. 

 

    Порядок денний: 

 

1. Про визначення наявності необгрунтованих регуляторних актів та адміністративних барʼєрів для 

ведення бізнесу. 

 

1.ВИСТУПИЛИ:  

 Шикеринець І.С.,  голова редакційної групи, який проінформував про намір виконкому міської 

ради продовжити роботу з оптимізації дозвільних та реєстраційних процедур для ведення бізнесу, і 

порекомендувала представникам бізнесу надати пропозиції. З метою формування більш повної та 

достовірної проблематики відбір представників бізнесу здійснювався з акцентом на охоплення найбільш 

розвинених видів господарської діяльності - переробної промисловості, сільського господарства, 

торгівлі та послуг,  форм організації бізнесу -  фізичні особи-підприємці, підприємства малого та 

середнього розміру та із дотриманням гендерної рівності.   

  

 В обговоренні взяли участь:  

 Бойко О. В., повідомила, що основними адміністративними процедурами є реєстрація, податкове 

адміністрування, отримання ліцензій на торгівлю тютюнових виробів та підакцизних товарів. Олена 

Вікторівна  зауважила, що по роду діяльності потребує отримання ліцензій, які видаються щороку. Але 

під час кожного звернення необхідно знов подавати той самий пакет документів, незважаючи, що вони 

вже знаходяться в архіві міського ЦНАПу. Це відволікає від роботи адже потребує додаткового часу і 

збільшує витрати на отримання необхідних витягів з Державних реєстрів. 

 Приходько В.О, який повідомив, що він здійснює діяльність близько 10 років, і наданий час за 

адміністративними послугами не звертається, окрім адміністрування податків, тому діюча система 

нормативно-правових актів, якість адміністративних послуг міської ради його задовольняє. 
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 Шаповал Д.Г., звернув увагу на проблеми фермерів-початківців. З одного боку усі реєстраційні 

послуги отримані доволі швидко і без затягування. З іншого - вже з першого року діяльності 

новостворені агровиробники починають сплачувати податки. Специфіка агробізнесу полягає в 

отриманні доходу лише після реалізації готової продукції, отже обігові кошти на сплату податків 

зʼявляються у кінці року або на початку наступного року після початку роботи. Дмитро Григорович 

вважає за доцільне звільнити від сплати податків та обовʼязкових платежів на один рік  для 

новостворених субʼєктів господарювання у сфері сільськогосподарського виробництва. 

 Донченко О.В., яка повідомила, що ТОВ „СП Комбікормовий завод“ у виробничій діяльності 

користується житлово-комунальними послугами, вартість яких встановлюється рішенням виконкому 

міської ради. Ольга Вʼячеславівна зауважила, що процедура прийняття даних нормативно-правових і 

регуляторних актів відкрита і прозора. Міський ЦНАП працює задовільно, оптимізації послуг не 

потребує. 

 Бугайов В.М., проінформував, що як представник громадського руху занепокоєний 

обтяжливістю процедури реєстрації нових громадських організацій. Це стримує розвиток  громадських 

інституцій, що захищають інтереси представників бізнесу. 

 До обговорення отриманої інформації від представників бізнесу долучились всі члени 

редакційної групи.  

 

ВИРІШИЛИ:  

 що правова та інституційна база для реалізації повноважень міської ради створена і в цілому 

відповідає потребам бізнесу і громадськості. Нормативно-правові акти міської ради приймаються із 

застосуванням процедури громадського обговорення їх впливу на різні групи суспільства, їх кількість 

обмежена. В цілому баланс різноманітних інтересів під час прийняття рішень вдається підтримувати. 

Разом з тим, є певні проблеми в розвитку окремих сфер бізнесу, зокрема:  

 проблеми під час реєстрації ГО мають середній негативний вплив на регулювання процесів 

розвитку громадського руху, їх вирішення належить до компетенції виконавчих органів вищого 

рівня (Головного управління юстиції у Полтавській області), можливість пом’якшення/ 

поліпшення на місцевому рівні відсутня; 

 проблеми відсутності пільгового оподаткування нових агропідприємств мають високий вплив на 

розвиток агровиробництва, їх вирішення належить до компетенції Верховної Ради України, 

можливість пом’якшення/ поліпшення на місцевому рівні відсутня; 

 проблеми діючого бізнесу, що потребує отримання щорічних дозвільних документів  мають 

середній вплив на розвиток відповідних видів діяльності, їх вирішення належить до виконавчого 

комітету міської ради, тому є можливість помʼякшення/ поліпшення на місцевому рівні. 

  

 

Протокол склав: Новіков О.О. 

 

Голова редакційної групи       Шикеринець І.С. 
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Орієнтовні кошторисні розрахунки капітальних витрат 

 

КОШТОРИС ПРОЕКТУ „ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ АСОЦІАЦІЙ АГРОБІЗНЕСУ” 

 

№  Назва заходу Вартість 

 

грн Євро 

1 Замовлення маркетингового дослiдження для розробки 

ефективних інструментів впливу на клiєнтiв органiзацiї – 

МСП у сфері АПК 

33 000 1 076 

2 Замовлення послуг з оцінки потенціалу НГО та 

розроблення Стратегії розвитку 

60 000 1 956 

3 Проведення ремонту приміщення НГО 82 000 2 674 

4 Придбання 1 комплекту компʼютерного обладнання 

(принтер, ксерокс, компʼютер) 

25 000 815 

  200 000 6521 

 

 

 

КОШТОРИС ПРОЕКТУ „СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБЛЕННЯ БОРОШНА, КРУП ТА ОЛІЇ” 

 

№  Назва заходу Вартість 

 

грн Євро 

1 Реконструкція будівлі для розміщення трьох виробничих 

цехів, систем зберігання зерна (сировини), складу готової 

продукції, лабораторії, санвузла та побутових кімнат 

1 125 000 36 681 

2 Будівництво та монтаж модульної котельні на біомасі для 

опалення цехів 

600 000 19 563 

3 Монтаж обладнання для виробництва борошна та 

фасувальної лінії 

3 992 463 130 175 

4 Монтаж обладнання для виробництва круп та фасувальних 

ліній 

2 832 000 92 338 

5 Монтаж обладнання для виробництва олії та фасувальної 

лінії 

1 043 000 34 007 

6 Встановлення обладнання для лабораторії обстеження 

якості сировини та продукції 

350 000 11 412 

7 Монтаж систем одночасного зберігання зерна на 30 000 

тон 

 1 200 000 39 126 

8 Встановлення обладнання для санвузла та побутових 

кімнат 

57 537 1 876 

 Разом: 11 250 000 366 808 

 

 

 

КОШТОРИС ПРОЕКТУ „СТВОРЕННЯ „ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЦЕНТРУ“ НА БАЗІ ВІЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ” 

 

№  Назва заходу Вартість 

 

грн Євро 

1.  Виготовлення проектно-кошторисної документації на 53 000 1 728 
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проведення ремонтних робіт 

2.  Проведення ремонтних робіт 311 000 10 141 

3.  Придбання та встановлення мультимедійної техніки  46 000 1 500 

4.  Придбання 5 комплектів  компʼютерного обладнання 70 000 2 282 

5.  Придбання 5 планшетів 50 000 1 630 

 Разом: 530 000 17 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


