
                                                                                   
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок сьомої сесії сьомого скликання 

 

 

31 січня 2019 року № 21 

 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

„Підтримка та перспективи розвитку підприємництва Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“ 
 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, керуючись статтями 85, 91 Бюджетного кодексу України, наказом 
Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження 
методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових 
програм, моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням першого 
пленарного засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого 
скликання від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, 
затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і 
звітності про їх виконання та включення до Плану соціально-економічного 
розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади", 
враховуючи висновки постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 
затвердити звіт відділу економічного розвитку і торгівлі Пирятинської 

районної державної адміністрації (Петрик В.О.) про використання коштів 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

29998 грн. 20 коп. на виконання заходів Програми „Підтримка та перспективи 

розвитку підприємництва Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік“, що додається. 
 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови Т.ЧАЙКА 
 

 



Додаток 

до рішення сорок сьомої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

31 січня 2019 року № 21 

 

Звіт про виконання Програми за 2018 рік 

1. КВКВ 0217610 Головний розпорядник коштів: Пирятинська районна державна адміністрація 

2. Відповідальний виконавець Програми: Відділ економічного розвитку і торгівлі Пирятинської районної державної адміністрації 
3. Назва Програми „Підтримка та перспективи розвитку підприємництва Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“. 

Затверджена рішенням 37 сесіїї Пирятинської міської ради VII скликання від 04.04.2018 року № 130 . 

Напрями діяльності та заходи Програми „Підтримка та перспективи розвитку підприємництва Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік“ 
 

№ 

 

 

 

 

Захід 

 

 

 

 

Обсяги, затверджені програмою, 

гривень 

Виділені обсяги фінансування, грн. 

коп. 

Фактично використано, грн. коп. Стан виконання заходів, 
результативні показники 

виконання, 
причини невиконання 

 

 
 
 

 у тому числі  у тому числі  у тому числі 

Всього 

 
 

Бюджет міської ОТГ Інші 

кошти 
 
 

Всього 

 
 

Бюджет міської ОТГ Інші 

кошти 

Всього 

 
 

Всього 

 
 

Бюджет міської 

ОТГ 
Інші 

кошти 
 
 

Всього Загальний 
фонд 

Спеціаль
ний фонд 

Всього Загальний 
фонд 

Спеціальн
ий фонд 

 
 

Загальний 
фонд 

Спеціаль
ний 
фонд 

1. Підтримка місцевих 

товаровиробників шляхом 

популяризації їх продукції 

серед населення міської ОТГ та 

Пирятинського району: 

1.Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та 

інвентарю (створення/ 

виготовлення і підтримка 

інформаційних і презентаційних 

ресурсів/ матеріалів, зокрема 

буклетів, флаєрів, постерів, 

календарів, блокнотів, логотипів, 

пакетів з відповідними 

логотипами, інформаційних 

статей, відеороликів, 

відеофільмів, плакатів, банерів, 

15000 15000 15000 - - 15000 15000 15000 - - 14998,2 14998,2 14998,2 - - З метою популяризації 

продукції місцевих 

товаровиробників 

відділом економічного 

розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації 

виготовлено рекламну, 

інформаційну, сувенірно-

брендовану та 

промоційну продукцію 

(брендовані пакети, 

кульки, сувеніри, 

хештеги, ручки, блокноти, 

прапорці, плакати), яка 

успішно 

розповсюджувалася на 

навчальних, 

презентаційних та 

ярмаркових заходах, що 



стендів, сітілайтів, веб-сайтів, 

інших презентаційних, 

сувенірних, інформаційних та 

рекламних матеріалів). 

2. Проведення оплати послуг 

(крім комунальних) (розміщення 

реклами в місцевих засобах 

масової інформації (телебаченні 

та газетах). 

проводилися на території 

району та за його межами. 

Також було розміщено  

інформаційно-рекламні 

матеріали про місцевих 

товаровиробників у 

місцевих газетах, на 

засобах зовнішньої 

реклами (Біг Борди) та на 

електронних ресурсах 

райдержадміністрації 

(інтернет сторінка 

„Вироблено на 

Пирятинщині“).   

Таким чином основні 

заходи програми вцілому 

виконані. 

Завдяки їх реалізації 

досягнуті наступні 

загальні показники 

результативності: 

- в районі створено 159 

фізичних осіб 

підприємців, в тому числі 

в ОТГ оціночно – 135; 

- обсяг роздрібного 

товарообороту в районі 

зріс орієнтовно на 6,3%. 

Також зріс рівень 

впізнаваності товарів 

місцевих 

товаровиробників та 

розширилася їхня 

присутність на ринках 

Пирятинщини.  

2. Сприяння промоції місцевого 

бізнес-потенціалу 

(впровадження та освоєння 

нових сучасних форм, методів і 

напрямків діяльності 

підприємництва): 

1. Проведення оплати послуг 

(крім комунальних) (оплата 

послуг з організації конференцій, 

нарад, семінарів та надання 

15000 15000 15000 - - 15000 15000 15000 - - 15000 15000 15000 - - З метою промоції 

місцевого бізнес-

потенціалу, відділом 

економічного розвитку і 

торгівлі 

райдержадміністрації 

проведено ряд освітніх та 

виставкових заходів 

направлених на 

підвищення рівня знань із 

започаткування та 



роз'яснень з питань зайняття 

підприємницькою діяльністю, 

обговорення податкового 

законодавства). 

2. Залучення суб'єктів 

підприємництва до участі в 

міжнародних ділових зустрічах, 

переговорах, конференціях, 

семінарах, форумах ділового 

партнерства 

3. Залучення суб'єктів 

підприємництва до участі у 

національних, регіональних та 

міжнародних виставках, 

ярмарках, спрямованих на 

просування їх продукції на 

місцеві та міжнародні ринки, 

обмін досвідом та 

співробітництво. 

4.  Часткове відшкодування 

витрат підприємств міської ОТГ 

за учать у виставково-

ярмаркових заходах. 

5.  Проведення зустрічей з 

представниками малого та 

середнього бізнесу з метою 

виявлення проблемних питань. 

6.  Проведення анкетування 

серед учнів та студентів місцевих 

закладів освіти з метою 

визначення рівня популярності 

підприємницької діяльності серед 

молоді.  

ведення підприємницької 

діяльності, основ 

сучасного маркетингу та 

презентації продукції 

місцевих 

товаровиробників. Також 

місцеві суб’єкти 

господарювання 

залучалися до обласних та 

загальнодержавних 

заходів із представлення 

продукції та 

підприємницького 

потенціалу району: 

конкурс інвестиційних 

проектів „Горизонти 

Полтавщини“, 

Сорочинський Ярмарок, 

виставка-турсалон 

„Полтава Туристична“.  

Завдяки проведеній 

роботі досягнуті наступні 

загальні показники 

результативності: 

- в районі організовано 

10 виставок-ярмарків 

місцевих 

товаровиробників; 

- проведено 7 семінарів 

практикумів, в тому числі 

3 за участі приватних 

місцевих лекторів та 

експертів з 

консалтингових фірм та 

громадських організацій 

м. Києва та Львова, 1 

конференцію, 1 вебінар на 

тематику започаткування 

та розвитку 

підприємництва. Дані 

заходи відвідало близько 

250 осіб. 

 - постійно 

проводилося 

інформування 

підприємців про обласні 



та загальнодержавні 

виставкові заходи. 

- 4 проекти від 

Пирятинщини залучено 

до обласного конкурсу 

інвестиційних проектів 

„Горизонти Полтавщини“. 

- потенціал 

Пирятинщини 

представлено на 

Сорочинському Ярмарку 

та виставці-турсалоні 

„Полтава туристична“. 

 Також зріс рівень 

впізнаваності та 

популярності товарів 

місцевих 

товаровиробників серед 

жителів Пирятинщини. 

Зросла і загальна 

поінформованість про 

потенціал Пирятинщини. 

Завдяки освітнім заходам 

підприємцями освоєно 

нові знання у сфері 

ефективної організації 

бізнесу. 

3. Покращення ресурсного, 

інформаційного та фінансово-

кредитного забезпечення 

підприємництва: 

1. Надання інших внутрішніх 

кредитів (відшкодування вартості 

частини кредитів для відкриття 

нових та розширення 
(модернізації) існуючих малих 

виробництв). 

2. Забезпечення гласності та 

прозорості надання фінансової 

підтримки суб'єктам 

господарювання за конкурсом 
поданих заявок шляхом 

періодичного інформування 

суб'єктів підприємницької 

діяльності щодо розподілу та 

використання коштів, 

- - - - - - - - - - - - - - - З метою ресурсного, 

інформаційного та 

фінансово-кредитного 

забезпечення 

підприємництва відділом 

економічного розвитку і 

торгівлі 

райдержадміністрації  

здійснювалася робота із 

напрацювання механізму 

фінансової підтримки 

підприємців бажаючих 

розпочати чи розширити 

власну справу через 

механізм часткового 

відшкодування кредитів 

взятих на відповідні цілі, 

а також інформування та 

залучення підприємців до 



спрямованих на розвиток 

підприємництва  

3. Створення умов для 

активізації розвитку малого 
підприємництва у виробничій та 

інших пріоритетних сферах 

міської ОТГ. 

обласних, 

загальнодержавних та 

міжнародних грантів та 

програм підтримки 

підприємництва.  

В рамках проведеної 

роботи досягнуто 

наступні показники: 

- укладено договір про 

співпрацю з 

Пирятинським 

відділенням філії 

„Полтавське головне 

регіональне управління 

АТ КБ Приватбанк“, 

щодо відшкодування 

частини кредитів взятих 

на заснування та розвиток 

малого бізнесу. 

- здійснювалося 

постійне інформування 

суб’єктів господарювання 

щодо можливості участі в 

програмах підтримки 

підприємництва різного 

рівня - Комплексній 

програмі розвитку малого 

та середнього 

підприємництва у 

Полтавській області на 

2017-2020 роки“, 

можливостей співпраці з 

ЄБРР, конкурсі проектів 

„Горизонти Полтавщини“, 

пілотному проекті „Рука 

допомоги“ та інших, та в 

разі зацікавленості 

надавалася відповідна 

методична допомога для 

участі. 

 Всього 30000 30000 30000 - - 30000 30000 30000 - - 29998,2 29998,2 29998,2 - -  

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 



 


