
 

 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят першої сесії сьомого скликання 

 

 

29 жовтня 2019 року № 392 

 

 

Про підсумки роботи конкурсної комісії 

Конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес 

у своїй громаді“ 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 23 серпня 2018 року № 248 „Про затвердження Комплексної 

програми розвитку малого та середнього підприємництва в Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки“, враховуючи  

рекомендації конкурсної комісії з проведення Конкурсу міської ради „Розвиваю 

бізнес у своїй громаді“ (протокол від 27.09.2019 № 2), міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. про підсумки роботи конкурсної комісії Конкурсу міської ради 

„Розвиваю бізнес у своїй громаді“ (далі Конкурсу) взяти до відома (додаток 1).  

2. Доручити міському голові Рябоконю О.П.: 

1) підписати генеральні договори про співробітництво з переможцями 

Конкурсу відповідно до переліку (додаток 2); 

2)  видати розпорядження про надання гранту (безповоротної фінансової 

допомоги) переможцям Конкурсу. 

3. Відповідальність та контроль за виконанням рішення покласти на 

заступників міського голови з питань діяльності виконкому відповідно до 

розподілу повноважень та постійні комісії міської ради. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення шістдесят першої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

29 жовтня 2019 року № 392 

 

 

Інформація 

про підсумки роботи конкурсної комісії 

конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у своїй громаді“ 
 

Рішенням сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 23 серпня 2018 року № 248 „Про затвердження Комплексної програми 

розвитку малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2020 роки“ затверджено Положення  про 

організацію та проведення Конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у своїй 

громаді“ (далі Конкурсу). 

Конкурс визначає механізм надання на конкурсних засадах грантів з 

місцевого бюджету підприємцям і стартапам та проводиться з метою 

популяризації підприємницької діяльності серед міського населення Пирятинської 

ОТГ, особливо молодих громадян. 

Відповідно до умов Конкурсу виконкомом міської ради здійснено 

оголошення про його початок та умови проведення в газеті „Пирятинські вісті“ та 

на веб-сайті міської ради із зазначенням кінцевого терміну прийняття бізнес-

планів – 16.09.2019 року. Фінальне засідання конкурсної комісії відбулось 

29.09.2019 року за участі представників райцентру зайнятості, засобів масової 

інформації. Крім того, здійснювався аудіо-запис засідання. 

На розгляд конкурсної комісії подано три бізнес-плани: проєкт „Здорові діти 

- майбутнє громади“ ФОП Бражник О.О., проєкт „Ресторан „Удай“ – реальна 

можливість нереально приємно провести час та дуже смачно поїсти“ підприємства 

Пирятинської районної спілки споживчих товариств „Комбінат громадського 

харчування“ (директор Сабірова Г.А.), „Впровадження енергозбереження у сфері 

торгівлі“ ФОП Горбачова Г.Г. 

Після перевірки відповідності поданих документів умовам Конкурсу, 

окремим рішенням конкурсної комісії усі учасники допущені до Конкурсу. 

За умовами Конкурсу бізнес-плани повинні бути представлені у вигляді 

презентацій їх розробниками особисто. Після огляду презентацій, відповідей 

учасників на запитання членів комісії та присутніх експертів, проведено 

індивідуальне оцінювання бізнес-планів  кожним членом конкурсної комісії за 10-

бальною шкалою за такими критеріями:  

1) відповідність вимогам до структури бізнес-плану;  

2) оригінальність та обґрунтованість ідеї;  

3) наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту;  

4) ефективність використання коштів (період окупності, прибутковість 

проекту, соціальний ефект);  



 

5) забезпечення створення нових робочих місць для молоді, жінок та людей 

з особливими потребами;  

6) рівень середньомісячної заробітної плати працівників;  

7) обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів). 

Під час оцінювання враховані експертні висновки модераторки економічної 

платформи Асоціації ОТГ України Анжеліки Близнюк, яка підтвердила 

життєздатність усіх поданих проектів, оскільки всі проекти мають невеликий 

термін окупності, очікуваний прибуток та соціальну орієнтованість (усі проекти 

передбачають створення нових робочих місць).  

Положенням про організацію та проведення Конкурсу міської ради 

„Розвиваю бізнес у своїй громаді“ визначено, що переможцями конкурсного 

відбору визнаються учасники, бізнес-плани яких отримали найбільшу кількість 

балів. Середня оцінка усіх членів комісії по кожній презентації бізнес-планів  

включена до протоколу і за сумою балів визначені переможці Конкурсу: одне 

перше місце, одне друге місце, одне третє місце, а саме: 

1 місце - ФОП Бражник О.О. – 489 балів; 

2 місце - підприємство Пирятинської районної спілки споживчих товариств 

„Комбінат громадського харчування“ (директор Сабірова Г.А.) – 428 балів; 

З місце - ФОП Горбачова Г.Г. – 326 балів. 

Після визначення переможців конкурсна комісія окремим рішенням 

призначає і встановлює розміри грантів. Беручи до уваги, що призовий фонд 

становить 100,0 тис.грн.  кошти розподілено відповідно до набраних балів та 

замовлених сум. За перше місце виділено 27,3 тис.грн., що становить 100% від 

замовленої суми.  

Решту коштів розподілено між другим і третім призерами відповідно до 

набраних балів, обсягів співфінансування бізнес-планів та створення нових 

робочих місць: за друге місце – 48,0 тис.грн. (95% замовленої суми у розмірі 50,0 

тис.грн.), 3 місце – 24,7 тис.грн. (62% від замовленої суми у розмірі 40,4 тис.грн.). 

Бізнес-план Підприємства Пирятинської РССТ „Комбінат громадського 

харчування“, якому віддано друге місце, передбачав спів фінансування в розмірі 

29% від суми проєкту  та створення двох нових робочих місць, у той час як, третім 

призером ФОП Горбачова Г.Г. бізнес-план представлено без співфінансування з 

відкриттям одного нового робочого місця. Таким чином, розподіл призового 

фонду між другим та третім місцем є цілком збалансованим і обʼєктивним. 

Отже, перший конкурс бізнес-планів в Пирятинський міській ОТГ 

завершено. Внаслідок його реалізації передбачається створення 4 нових робочих 

місць, зростання обсягів реалізації товарів, робіт, послуг, і, відповідно, збільшення 

надходжень до бюджету міської ОТГ. Допоміжним бонусом є факт підтримки 

Пирятинською міською радою медичної реформи, зокрема у сфері педіатрії. 

 

 

 

Начальник управління економіки 

виконкому міської ради   Солдатова І.В. 

 



 

Додаток 2 

до рішення шістдесят першої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

29 жовтня 2019 року № 392 

 
 

Перелік 

переможців конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у своїй громаді“ 

для надання гранту (безповоротної фінансової допомоги) 

 
 

№ з/п Назва суб’єкта 
господарювання 

Місце 
в номінації 

Сума, 
грн 

1. Фізична особа – підприємець 
Бражник Оксана Олексіївна 

Перше місце 27330,00 

2. Підприємство Пирятинської РССТ 
„Комбінат громадського харчування“ 
(директор Сабірова Г.А.) 

Друге місце 48000,00 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


