
 
 
 
 

 
 
 

 
ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ  

шістдесят пʼятої сесії сьомого скликання 
 
20 січня 2020 року № 54 
 
Про затвердження Програми  
підтримки статутної діяльності 
комунального підприємства 
„Агенція розвитку Пирятинської 
міської ОТГ“ на 2020 рік 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, керуючись 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“, рішенням пʼятдесят сьомої позачергової сесії 
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 липня 2019 року № 262 „Про 
створення комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської міської 
ОТГ“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму підтримки статутної діяльності комунального 
підприємства „Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік (далі – 
Програма), що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми підтримки статутної 
діяльності комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської міської 
ОТГ“ на 2020 рік покласти на директора комунального підприємства „Агенція 
розвитку Пирятинської міської ОТГ“ та фінансове управління Пирятинської 
міської ради (Кеда С.Ю.) в частині передачі міжбюджетних трансфертів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну комісію 
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 
 
 
Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
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Вступ 
 
Програма підтримки статутної діяльності комунального підприємтсва 

„Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік (далі – Програма) 
розроблена на підставі: 

частини першої статті 143 Конституції України відповідно до статті 87 
Цивільного кодексу України, статті 135 Господарського кодексу України, 
Бюджетного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні“; 

рішення пятʼдесят сьомої позачергової сесії Пирятинської міської ради 
сьомого скликання від 04 липня 2019 року № 262 „Про створення комунального 
підприємства „Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“. 

Програма визначає мету, завдання та шляхи підтримки статутної 
діяльності КП „Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“. 

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення сталого 
розвитку основних галузей економіки громади шляхом  надання довідниково-
інформаційних послуг субʼєктам малого та середнього бізнесу; консультування 
з питань комерційної діяльності; підготовки інвестиційних проектів, техніко-
економічних обґрунтувань, бізнес-планів для залучення фінансування з 
Державного фонду регіонального розвитку, програм міжнародної технічної 
допомоги та з інших  джерел; організації семінарів, лекцій, проведення 
навчальних програм з питань підприємництва; послуг з організації  і 
проведення виставок, презентацій місцевого економічного потенціалу КП 
„Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“. 

Програма розроблена управлінням економіки виконкому Пирятинської 
міської ради відповідно до Порядку розроблення, затвердження, фінансування 
програм Пирятинської міської ради, затвердженого тридцять сьомою сесією 
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 лютого 2018 року № 90. 

Підставою для розробки Програми є розпорядження міського голови     
від 27 грудня 2019 року № 259.  

 
1. Оцінка поточної ситуації 

За класифікацією підприємств в залежності від способу господарювання 
(великі, середні, малі підприємства або ФОП) виявлено, що традиційно для 
пирятинців найбільш привабливим є малий та середній бізнес. Так, за оцінками 
98% від загальної кількості функціонуючих субʼєктів господарювання 
територіальної громади відноситься до цієї сфери економіки. Відповідно цей 
сектор має значний вплив на формування бюджету міської ОТГ та виконання 
соціально-економічних програм розвитку населених пунктів громади. 

На підставі оціночних характеристик упродовж січня-червня 2019 року  
обсяги роздрібної торгівлі товарами, роботами, послугами становили 154,0 
млн.грн.,  обсяги послуг – 16,9 млн.грн., що у порівняних цінах відповідно на 
2,9% та на 26,4% більше ніж за січень-червень 2018  року. Необхідно зазначити, 



 
 
 
 

що за питомою вагою обсягів торгівлі у загальнообласному показнику 
Пирятинська громада посідає 5 місто, поступаючись тільки місту Полтава та 
містам обласного значення (Кременчук, Горішні Плавні, Лубни, Мирогород). 
Що стосується сфери послуг, то більша їх частина надається бюджетним 
організаціям, підприємницьким структурам в середині та за межі громади, 
частка послуг, що надаються населенню зросла проти січня-червня 2018 року 
на 3 відсоткових пункти і становить становить 21,0%. 

Разом з тим, у діяльності малого та середнього бізнесу позначились 
негативні тенденції. Так, за даними Головного управління статистики у 
Полтавській області станом на 01.10.2019 кількість СГД - юридичних осіб, 
зазначених в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 
(ЄДРПОУ) по населених пунктах громади, становить 280 (з них лише 11 – 
великі (з чисельністю працюючих більше 250 осіб або річним оборотом більше 
1,0 млн.грн). При цьому динаміка створення нових підприємств у 2019 році є 
„нульової“ - упродовж січня-вересня 2019 року кількість створених та 
ліквідованих підприємств однакова – 20. Сферою діяльності новостворених 
підприємств є – сільське господарство, енергозбереження, туризм, послуги для 
бізнесу та населення.  Необхідно зазначити, що переважна більшість 
підприємств сконцентрована у місті – 268, в Олександрівці – 7,  Калиновому 
Мості – 3, у Верхоярівці – 2, в решті населених пунктах підприємства відсутні. 

Станом на 01.10.2019 року в населених пунктах громади здійснюють 
діяльність (оціночно) 796 фізичних осіб-підприємців. Упродовж січня-вересня 
2019 року зареєстрували діяльність 213 осіб, ліквідували – 140 особи або дві 
третини від числа тих, хто вперше зареєстрував підприємницьку діяльність. 

 
2. Характеристика наявних проблемних питань 

 
Головною проблемою, що стримує створення нових субʼєктів 

господарської діяльності і викликає ліквідацію діючих є відсутність доступу до 
фінансових ресурсів для реалізації проєктів зі створення нового або 
розширення існуючого бізнесу. 

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 субʼєктів господарювання  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 підприємств АПК та малого та середнього 
підприємництва для стимулювання розвитку підприємств потрібно 50-70 
млн.грн додаткового фінансування щорічно.  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. 
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 не заборонених законодавством, зокрема шляхом 
співпраці з проєктами і грантами міжнародної технічної допомоги. 

Разом з тим, підготовка заявок на участь в грантах потребує достатньо 
високої кваліфікації, яка відсутня у більшості керівників підприємств та 
ФОПів, і, одночасно з браком часу внаслідок високої завантаженості,  
призводить до втрати можливостей із залучення значних ресурсів в розвиток 
економіки громади. 

З огляду на це, все більшу значимість набуває діалог влади та місцевого 
бізнесу з питань прийняття спільних рішень щодо усунення проблемних 
питань, що перешкоджають веденню підприємницької діяльності. Зокрема, 
рішенням пʼятдесят сьомої позачергової сесії Пирятинської міської ради 
сьомого скликання від 04 липня 2019 року № 262 „Про створення комунального 
підприємства „Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“, головним 
завданням якого є надання послуг для розвитку бізнесу. Разом з тим, за браком 
фінансів на утримання, підприємство не розпочало діяльність.  

 

3.Мета Програми 
 

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення сталого 
розвитку основних галузей економіки громади шляхом  надання довідниково-
інформаційних послуг субʼєктам малого та середнього бізнесу; консультування 
з питань комерційної діяльності; підготовки інвестиційних проектів, техніко-
економічних обґрунтувань, бізнес-планів для залучення фінансування з 
Державного фонду регіонального розвитку, програм міжнародної технічної 
допомоги та з інших  джерел; організації семінарів, лекцій, проведення 
навчальних програм з питань підприємництва; послуг з організації  і 
проведення виставок, презентацій місцевого економічного потенціалу КП 
„Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“.  



 
 
 
 

Основним завданням Програми є: 
фінансування витрат на утримання 1 ставки директора КП „Агенція 

розвитку Пирятинської міської ОТГ“.  
 

4. Обгрунтування шляхів і способів розв’язання проблем 
 

Беручи до уваги відсутність у більшості субʼєктів господарювання 
фінансових можливостей на оплату послуг спеціалізованих підприємств із 
залучення інвестиційних і грантових ресурсів для реалізації бізнес-проєктів, 
єдиним можливим способом вирішення проблеми є утримання за рахунок 
бюджету міської ОТГ ставки директора КП „Агенція розвитку Пирятинської 
міської ОТГ“. 
 

5. Обсяги, джерела фінансування та строки реалізації Програми 
 

Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить                 
169,58 тис.грн., в тому числі з бюджету міської об’єднаної територіальної 
громади  – 169,58 тис.грн. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок бюджету 
Пирятинської міської ОТГ. 

Виконання заходів Програми передбачається в один етап упродовж 2020 
року. 
 

6. Перелік завдань та заходів Програми 
 

№ з/п 
Назва напряму 
діяльності  

(пріоритетні завдання) 
№ з/п Перелік заходів Програми 

1 2 3 4 
1 Утримання 1 ставки 

директора КП 
„Агенція розвитку 
Пирятинської міської 
ОТГ“ за березень-
грудень 2020 року 

- заробітна плата із розрахунку 13900 грн. у місяць 

- нарахування ЕСВ - 3058 у місяць (13900 * 1,22%) 

 

7. Результативні показники реалізації Програми 
 

В результаті успішного виконання завдань і заходів Програми будуть 
створені умови для залучення додаткових фінансових ресурсів в розвиток 



 
 
 
 

малих та середніх підприємств шляхом допомоги в розроблені та подачі при 
наймі 6 заявок на участь в грантах і проєктах вітчизняної та міжнародної 
технічної допомоги у сфері місцевого економічного розвитку. 

 

8.Організація виконання, здійснення контролю за виконанням Програми 
 

Організація виконання програмних заходів покладається на КП „Агенція 
розвитку Пирятинської міської ОТГ“. 

Контроль за виконанням Програми здійснюють Пирятинська міська рада, 
виконавчий комітет Пирятинської міської ради, Рада підприємців при 
виконкомі Пирятинської міської ради. 

Узагальнена інформація періодично розглядається на засіданнях Ради 
підприємців при виконкомі Пирятинської міської ради та профільних комісіях 
Пирятинської міської  ради.  

По завершенню фінансового року звіт про хід  виконання Програми 
заслуховується на засіданні сесії Пирятинської  міської ради. 

За необхідністю Програма може бути скорегована за поданням  
виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 
 
 
 
Начальник управління економіки 
виконкому міської ради      І.В. Солдатова 



 
 
 
 

Додаток 1 
до Програми  

 
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика програми) 
Програми підтримки статутної діяльності комунального підприємства „Агенція 

розвитку Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік 
 

1. Ініціатор розроблення програми 
 

виконком Пирятинської міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 
міської ради про розроблення програми 

Розпорядження  міського  голови  
від 27.12.2019 № 259  

3. Розробник програми 
 

управління економіки виконкому Пирятинської 
міської ради. 

4. Співрозробник програми 
 

  управління економіки виконкому Пирятинської     
міської ради, КП „Агенція розвитку Пирятинської 
міської ОТГ“. 

5. Відповідальний виконавець програми 
 

управління економіки виконкому Пирятинської     
міської ради, КП „Агенція розвитку Пирятинської 
міської ОТГ“, фінансове управління 
Пирятинської міської ради 

6. Учасник програми 
 

суб’єкти малого та середнього бізнесу, Рада 
підприємців при виконкомі міської ради. 

7. Термін реалізації програми 
 

2020  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 
програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 
виконанні програми (для комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації програми, всього,  
у тому числі : 

 
169,5 тис. грн. 

9.1. коштів міської ОТГ 169,5  тис. грн 
 Коштів інших джерел  

 
 

Додаток 2 
до Програми  

Ресурсне забезпечення  
Програми підтримки статутної діяльності комунального підприємства „Агенція 

розвитку Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік 
                                                                                                                      тис.грн. 

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 
виконання Програми 

Етапи виконання Програми 
Усього витрат на 

виконання 
Програми 

І           ІІ 

2020 рік 
 

Обсяг ресурсів, усього,  
у тому числі: 

169,58  169,58 

кошти обласного бюджету -  - 

кошти бюджету міської 
ОТГ 

169,58  169,58 

кошти небюджетних 
джерел 

-  - 



 
 
 
 

Додаток 3 
до Програми  
 

Перелік завдань та заходів  
Програми підтримки статутної діяльності  

комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік 
 

Назва  напряму  
діяльності 

(пріоритетні  
завдання) 

 Перелік  заходів  програми 

Строк 
викона
ння  

заходу 

Виконавці 

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування,  
тис. грн. на  рік 

Очікуваний  
результат 

усього 

у тому числі: 

обласний 
бюджет 

цільові 
фонди   

бюджет 
міської 
ОТГ 

сільські 
бюджети 

кошти  
небюджет 
них  джерел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Утримання 1 
ставки 

директора КП 
„Агенція 
розвитку 

Пирятинської 
міської ОТГ“ за 

березень-
грудень 2020 

року 

- заробітна плата із 
розрахунку 13900 грн. 
у місяць 

2020 КП „Агенція 
розвитку 

Пирятинської 
міської ОТГ“ 

139,0 - - 139,0 - - Допомога у 
розробленні 
та подачі  
принаймі 
6 заявок на 
участь в 
грантах і 
проєктах 
вітчизняної та 
міжнародної 
технічної 
допомоги у 
сфері 
місцевого 
економічного 
розвитку 

- нарахування ЕСВ - 
3058 у місяць (13900 * 
1,22%) 

КП „Агенція 
розвитку 

Пирятинської 
міської ОТГ“  

30,58 - - 30,58 - - 

 РАЗОМ:     169,58 - - 169,58 - -  

                                 
 
 
 



 
 
 
 

Додаток 4 
до Програми  

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  

Пирятинська міська рада 
Полтавська область, Пирятинський район 

Програми підтримки статутної діяльності  
комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік 

 
Код відомчої класифікації ___02__________________________________________________________________  
Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету___0210180__________________________________  
Код КЕКВ___2610,2620,2111,2120_________________________________________________________________ 

 
№ Показники Правова 

підстава 
Відповідаль 

ний за 
проведення 
заходу 

(організація, 
управління, 
відділ, особа) 

Затверджено на  
2020 рік 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

Всього, тис. 
грн. 

В т.ч. за рахунок 
загального фонду 

бюджету 

С
іч
ен
ь 

Л
ю
ти
й 

Б
ер
ез
ен
ь 

К
ві
те
нь

 

Т
ра
ве
нь

 

Ч
ер
ве
нь

 

Л
ип
ен
ь 

С
ер
пе
нь

 

В
ер
ес
ен
ь 

Ж
ов
те
нь

 

Л
ис
то
па
д 

Г
ру
де
нь

 

1 Утримання 1 ставки директора 
КП „Агенція розвитку 
Пирятинської міської ОТГ“ за 
березень-грудень 2020 року 

Рішення  
65 сесії 

міської ради 
від 20 січня 
2020 року 
№ 54 

КП „Агенція 
розвитку 

Пирятинської 
міської ОТГ“  

169,58 169,58 - - 

16
,9

58
 

16
,9

58
 

16
,9

58
 

16
,9

58
 

16
,9

58
 

16
,9

58
 

16
,9

58
 

16
,9

58
 

16
,9

58
 

16
,9

58
 

 
Начальник управління економіки 
виконкому міської ради І.В. Солдатова 
 
 
Секретар міської ради Т.Г. Чайка 



 
 
 
 

 


