
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  
сімдесят шостої сесії сьомого скликання 

 

 

20 жовтня 2020 року № 479 

 

 

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“ (із змінами), враховуючи 

рекомендації конкурсної комісії з проведення Конкурсу міської ради „Розвиваю 

бізнес у своїй громаді“ (протокол від 01.10.2020 № 1), висновки та рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва, 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. Затвердити перелік переможців Конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у 

своїй громаді” для отримання фінансової підтримки на реалізацію бізнес-планів 

(додаток 2).  

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) забезпечити виплату безповоротної фінансової підтримки переможцям 

Конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у своїй громаді“ згідно з переліком. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконкому міської ради Безушко Л.С. та постійну комісію 

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

розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 

Міський голова  О.РЯБОКОНЬ                                                                           



Додаток 1  

до рішення сімдесят шостої 

сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання  

20 жовтня 2020 року № 479 

 

 

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“ (із змінами) 

затверджено Положення про організацію та проведення Конкурсу міської ради 

„Розвиваю бізнес у своїй громаді“ (далі Конкурсу). Конкурс визначає механізм 

надання на конкурсних засадах грантів (безповоротної фінансової допомоги) з 

бюджету міської ОТГ підприємцям та проводиться з метою популяризації 

підприємницької діяльності серед населення Пирятинської міської ОТГ, 

особливо молодих громадян. Відповідно до умов Конкурсу виконкомом міської 

ради, в ЗМІ було розміщене оголошення про його початок та умови проведення 

із зазначенням кінцевого терміну прийняття бізнес-планів – 10.08.2020 року.  

Фінальне засідання конкурсної комісії відбулось 01.10.2020 року за участі 

представників райцентру зайнятості, здійснювався аудіо-запис засідання. 

На реєстрацію подано чотири бізнес-плани, зареєстровано три: „Швейне 

виробництво“ ФОП Згібнєва О.А., „Шиномонтаж: швидко, якісно, надійно, 

вигідно“ ФОП Приходька В.О., „Я займаюсь сільським господарством“ ФОП 

Коваленко В.В. Після перевірки відповідності поданих документів умовам 

Конкурсу, окремим рішенням конкурсної комісії три зазначені учасники 

допущені до Конкурсу.  

За умовами Конкурсу бізнес-плани  представлені у вигляді презентацій їх 

розробниками особисто, за виключенням ФОП Згібнєва О.А., яка за станом 

здоровʼя не могла бути присутньою на засіданні і буля заслухана дистанційно. 

Після заслуховування презентацій та відповідей учасників на запитання членів 

комісії, проведено індивідуальне оцінювання бізнес-планів кожним членом 

конкурсної комісії за 10-ти бальною шкалою за такими критеріями:                        

1) відповідність вимогам до структури бізнес-плану; 2) оригінальність та 

обґрунтованість ідеї; 3) наявність чіткого фінансово-економічного 

обґрунтування проєкту; 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).  



Після підрахунку набраних балів було визначено переможців 

конкурсного відбору, а саме: 1 місце отримав ФОП Приходько В.О. – 566 балів; 

2 місце – ФОП Коваленко В.В. – 524 бали; З місце - ФОП Згібнєва О.А. – 451 

бали. 

Після визначення переможців конкурсна комісія окремим рішенням 

призначає і встановлює розміри грантів (безповоротної фінансової допомоги). 

Беручи до уваги, що призовий фонд становить 100,0 тис.грн. і за умовами 

конкурсу переможець отримує 50,0 тис.грн, решта коштів розподілено між 

другим та третім призерами, відповідно до набраних балів та замовлених сум: 

друге місце – 27,0 тис.грн., третє місце – 23,0 тис.грн. 

Отже, другий конкурс бізнес-планів Пирятинської міської ради 

завершено. Внаслідок його реалізації передбачається створення, принаймні,              

3 нових робочих місця, зростання обсягів реалізації товарів, робіт, послуг, і, 

відповідно, збільшення надходжень до бюджету Пирятинської міської ОТГ.  

 

 

 

 

Начальник управління економіки  

виконкому міської ради Солдатова І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до рішення сімдесят шостої 

сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання  

20 жовтня 2020 року № 479 

 

Перелік переможців  

Конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у своїій громаді“ для отримання 

фінансової підтримки на реалізацію бізнес-планів 

 

№ 

п/п 

Фізична особа-

підприємець 

Код ІПН Основний вид 

діяльності 

Сума 

безповоротної 

фінансової 

підтримки, грн. 

1 Приходько 

Віктор 

Олександрович 

2258412313 49.41 Вантажний 

автомобільний 

транспорт;  

45.20 Технічне 

обслуговування та 

ремонт 

автотранспортних 

засобів 

50000,00 

2 Коваленко 

Валентин 

Васильович 

2983818452 01.11 Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), бобових 

культур і насіння 

олійних культур  

27000,00 

3 Згібнєва Оксана 

Андріївна 

2668908100 47.51 Роздрібна 

торгівля 

текстильними 

товарами в 

спеціалізованих 

магазинах; 

13.92 Виробництво 

готових 

текстильних 

виробів, крім одягу 

1оерхнього одягу 

23000,00 

 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г.Чайка 


