ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять шостої позачергової сесії восьмого скликання

16 лютого 2022 року

№ 58

Про внесення змін до Програми підтримки діяльності комунального
підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади“ на 2022–2024 роки

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, керуючись рішенням шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської
ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 237 „Про Порядок
розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради,
моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану соціальноекономічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної
громади“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
внести зміни до Програми підтримки діяльності комунального
підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади“ на 2022–2024 роки,
затвердженої рішенням двадцять п’ятої сесії Пирятинської міської ради
восьомого скликання від 26 січня 2022 року № 8, виклавши Програму у новій
редакції, що додається.

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Про внесення змін до „Програми підтримки діяльності
комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади“ на
2022-2024 роки“
Програму підтримки діяльності комунального підприємства „Агенція
розвитку Пирятинської громади“ на 2022-2024 роки“ затверджено рішенням
двадцять п’ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від
26 січня 2022 року № 8 на загальну суму 33 356, 792 тис. грн.
Просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити
запропоновані нами зміни, а саме:
№

Перелік заходів програми

1

Нарахування на ЗП групи з
реалізації проєкту 4 чол.
(ЄСВ 22%)
Заробітна плата
групи з реалізації проєкту
4 чол.;
нарахування на ЗП групи з
реалізації проєкту 4 чол.
(ЄСВ 22%)
Всього по Програмі

7

Затверджено
по діючій
Програмі,
тис.грн./ЄВРО
230,0/0,00(бюджет МТГ)

-230,0/0,00

Пропонується
для включення до
Програми
та фінансування,
тис. грн./ЄВРО
0

0

+188,0/0,00

188,0/0,00

0

+42,0/0,00
(бюджет МТГ)
0,00

42,0/0,00
(бюджет МТГ)
33 356,792

33 356,792

Проєкт змін
до Програми

Загальний обсяг фінансування Програми не змінюється.

Начальник відділу економіки
управління економіки та
агропромислового розвитку

Валентина КОМАРЕНКО
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1. Вступ
Програма підтримки діяльності комунального підприємства „Агенція
розвитку Пирятинської громади“ на 2022-2024 роки (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“ та
спрямована на підтримку, розширення економічних можливостей молоді,
сільського населення та еко-орієнтованого зростання.
Програма визначає мету, завдання та шляхи підтримки діяльності
„Агенції розвитку Пирятинської громади“.
Програма розроблена управлінням економіки та агропромислового
розвитку виконкому Пирятинської міської ради відповідно до Порядку
розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради,
моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану соціальноекономічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної
громади, затвердженого рішенням шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської
міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 237.
Підставою для розроблення Програми є розпорядження міського голови
від 19 січня 2022 року № 05.
Станом на 01.07.2021 року господарську діяльність на території громади
здійснювали 1553 субʼєкти господарювання, з них 525 – субʼєкти
господарювання - юридичні особи та 1028 - фізичні особи-підприємці.
Структура СГД за розмірами залишається незмінною, навіть, після
приєднання сільських рад: частка великих підприємств у загальній кількості
становить 0,6%, середніх – 3,7%, малих – 95,7%. За місцем знаходження - 73,5%
ФОПів та 52,4% юридичних осіб розташовані у центрі громади, м.Пирятин.
Структура СГД за сферами економіки громади досить розгалужена та в
цілому забезпечує потреби народногосподарського комплексу і населення.
Більше половини субʼєктів господарювання зосереджені у сфері торгівлі та
послуг (54,2%), також вагомо представлені галузі сільського господарства і
переробної промисловості (14%), будівництва (7%) та транспорту (6%).
Промисловий комплекс. Станом на 01.07.2021 кількість працюючих у
промисловості становить 1518 осіб, що на 164 особи більше, ніж на 01.07.2020.
За галузєвою структурою більша частина (10 або 62,5%) підприємств
відноситься до харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської
продукції, одне підприємство спеціалізується на текстильному виробництві, два
займаються виробництвом виробів з дерева, три – виробництвом машин,
устаткування і інших металевих виробів. На даний час у переліку статистично
великих промислових підприємств залишились ТОВ „Пирятинський сирзавод“,
ТОВ „Пирятиндрев“, ТОВ „Оріон“,
УВП УТОС, ТОВ „Пирятинський
делікатес“, ТОВ „МАЛДС-груп“, ПП „Дубкан“. Загальний обсяг реалізації
промислової продукції у січні-червні 2021 року склав 744,3 млн.грн, що на
124,3% перевищує обсяги відповідного періоду попереднього року.

У галузі сільського господарства здійснюють діяльність 96
сільськогосподарських підприємств різних форм власності, з них: 22
фермерських господарства, 6 сільськогосподарських кооперативів. Кількість
особистих селянських господарств станом на 01.07.2021 – 1618.
За оцінками загальна чисельність зайнятих у сільськогосподарських
підприємствах сягає 800 осіб, переважна більшість із яких працює в галузі
рослинництва. Загальна кількість працюючих в сільському господарстві –
2,4 тис. осіб або 32% від кількості зайнятих в економіці громади.
Площа сільгоспугідь (по всіх товаровиробниках, включаючи підсобні
господарства) складає 64,5 тис. га, у тому числі: ріллі – 43,9 тис. га, пасовищ –
0,113 тис. га. Фермерськими господарствами обробляється 3,2 тис. га
сільськогосподарських угідь, ОСГ – 4,6 га.
У
структурі
сільськогосподарського
виробництва
переважає
рослинництво, основними підгалузями якого є вирощування зернових та
технічних культур, соняшника, сої. У тваринництві розвиваються скотарство та
свинарство.
На території Пирятинської МТГ досить розвинуте мале і середнє
підприємництво. З позитивною динамікою розвивається ринок послуг з
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва,
громадського
харчування, побутового обслуговування, виробництва виробів з дерева,
будівельних матеріалів і конструкцій, транспортного обслуговування, надання
медичних та юридичних послуг тощо. Необхідно зазначити, що структура
малого бізнесу на території міста Пирятин більш розгалужена за рахунок
розвитку виробничої діяльності та сфери послуг, на відміну від сільської
місцевості, де все ж переважають підприємства торгівлі та громадського
харчування, і розвиток сфери послуг явно недостатній.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
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 5 банківських установ. Аналізом
можливості доступу до фінансування бізнес-проєктів 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 до 150 тис.грн. Фактично надається кредит половині заявників
на суму 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, реалізація розвиткових для громади
проєктів приватного сектора потребує пільгового фінансування. Але залучення
коштів бюджету МТГ на розвиток бізнесу в таких обсягах є неможливим, тому
співпраця з міжнародними фінансовими установами та грантодавцями є одним
із способів забезпечення фінансування таких проєктів. 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 проєктів. 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 за 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. Саме тому
головним завданням створеного комунального підприємства „Агенція розвитку
Пирятинської громади“ є ініціація, підготовка та впровадження стратегічних
міжнародних Проєктів із залученням інвестицій у вигляді позикових,
грантових, консеційних та інших фінансових ресурсів, надання послуг для
розвитку бізнесу.
3. Мета Програми
Метою Програми є створення належних умов для забезпечення сталого
розвитку основних галузей економіки громади шляхом надання інформаційнодовідкових послуг субʼєктам малого та середнього бізнесу; консультування з
питань комерційної діяльності; підготовки інвестиційних проєктів, технікоекономічних обґрунтувань, бізнес-планів для залучення фінансування з
Державного фонду регіонального розвитку, програм міжнародної технічної
допомоги та інших джерел; організації семінарів, лекцій, проведення
навчальних програм з питань підприємництва; послуг з організації і проведення
виставок, презентацій місцевого економічного потенціалу.
Одним із таких є Проєкт „Розбудова ланцюжків доданої вартості у
молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади для розширення
економічних можливостей молоді і сільських жителів та еко-орієнтованого

зростання“, який реалізується відповідно до Угоди про фінансування –
зовнішня діяльність Європейського Союзу – ENI/2021/430-302 від 20.12.2021.
4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування, строки та етапи виконання Програми
Відповідно до Статуту, дана комунальне підприємство не є прибутковою,
то основним джерелом її утримання є кошти бюджету Пирятинської міської
територіальної громади. А отже за рахунок коштів бюджету громади
планується передбачити кошти на оплату праці з нарахуваннями, оплату
послуг, інших поточних видатків та видатків розвитку, які необхідно
здійснювати для забезпечення виконання основних функцій установи. Крім
того за умовами проєкту „Розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному
та ягідному кластерах Пирятинської громади для розширення економічних
можливостей молоді і сільських жителів та еко-орієнтованого зростання“
необхідно з бюджету Пирятинської міської територіальної громади
передбачити кошти на оплату заробітної плати та нарахування на заробітну
плату (ЄСВ 22%) працівників, а саме: менеджер проєкту, фінансовий менеджер,
асистент менеджера проєкту, координатор по роботі з місцевими фермерами та
бізнесом.
Обсяг фінансування Програми у 2022 році за рахунок коштів бюджету
Пирятинської міської територіальної громади складає 610,0 тис.грн.
Загальний
обсяг
фінансування
заходів
Програми
становить
33 356, 792 тис.грн, у тому числі з бюджету Пирятинської міської
територіальної громади – 1 070,0 тис.грн. Грант ЄС – 32 286,792 тис.грн.
Виконання заходів Програми передбачається упродовж 2022-2024 року.
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основним завданням Програми є:
фінансування витрат на утримання персоналу комунального підприємства
„Агенція розвитку Пирятинської громади“ та придбання предметів, матеріалів
тощо;
реалізація заходів Проєкту „Розбудова ланцюжків доданої вартості у
молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади для розширення
економічних можливостей молоді і сільських жителів та еко-орієнтованого
зростання“, який реалізується відповідно до Угоди про фінансування –
зовнішня діяльність Європейського Союзу – ENI/2021/430-302 від 20.12.2021.
В результаті успішного виконання завдань і заходів Програми будуть
створені умови для залучення додаткових фінансових ресурсів для розвитку
малих та середніх підприємств шляхом проведення ряду навчальних тренінгів,
реалізації проєктів і програм вітчизняної та міжнародної технічної допомоги у
сфері місцевого економічного розвитку.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Відповідальність за виконанням заходів Програми покладено на
комунальне підприємство „Агенція розвитку Пирятинської громади“.

Контроль за ходом виконання Програми покладено на заступника
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В.
та постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та комунальної власності
(Тристан О.В.).
Щорічно, по завершенню фінансового року, інформація про хід
виконання Програми заслуховується на сесії Пирятинської міської ради.
В разі потреби, Програма може бути скорегована.

Начальник відділу економіки
управління економіки та
агропромислового розвитку

Валентина КОМАРЕНКО

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми підтримки діяльності комунального підприємства „Агенція розвитку
Пирятинської громади“ на 2022 -2024 роки
1.

Ініціатор розроблення програми

2.
3.

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

4.

Співрозробник програми

5.

Відповідальний виконавець програми

6.

Учасник програми

7.

Термін реалізації програми

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових
програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у
виконанні програми (для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації програми, всього,
у тому числі :
коштів міської ТГ
Коштів інших джерел –Грант ЄС

8.
9.

9.1.

Комунальне підприємство „Агенція розвитку
Пирятинської громади“
Розпорядження міського голови
від 19.01.2022 № 05
Комунальне підприємство „Агенція розвитку
Пирятинської громади“
управління економіки та агропромислового
розвитку виконкому міської ради
Комунальне підприємство „Агенція розвитку
Пирятинської громади“
СГД, Відділ освіти, молоді та спорту
Пирятинської міської ради,
2022-2024 роки

33 356 792,00 грн.
1 070 000,00 грн.
32 286 792,00 грн.

Додаток 2
Ресурсне забезпечення
Програми підтримки діяльності комунальної установи Агенція розвитку Пирятинської
громади на 2022 -2024 роки
тис. грн.
Етапи виконання Програми

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми

І
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
кошти міської ТГ
кошти не бюджетних
джерел-Грант ЄС

Усього витрат
на виконання
Програми
ІІ

2022 рік
20 775 490,00

2023 рік
8 065 004,00

2024 рік
4 516 298,00

33 356 792,00

610 000,00

230 000,00

230 000,00

1 070 000,00

20 165 490,00

7 835 004,00

4 286 298,00

32 286 792,00

Додаток 3
Напрями діяльності та заходи Програми
підтримки діяльності комунальної установи Агенція розвитку Пирятинської громади
на 2022 -2024 роки
№

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетн
і завдання)

Перелік
заходів
програми

Строк
виконання
заходу

1.

Виконання
цілей
відповідно
до
Статуту
Виконання
цілей
відповідно
до
Статуту

Заробітна
плата
(директор,
головний
бухгалтер)
Нарахування
на ЗП
(директор,
головний
бухгалтер)
(ЄСВ 22%)
Придбання
предметів,
матеріалів,
обладнання
та інвентарю
Інші видатки
в т.ч. оплата
послуг (крім
комунальних)

2022

2.

3

4

Виконання
цілей
відповідно
до
Статуту
Виконання
цілей
відповідно
до
Статуту
Виконання
цілей
відповідно
до
Статуту

Оплата за
проведення
навчання на
курсах
„Публічні
закупівлі в
Україні“ з
видачею
сертифікату
Послуги із
6
Реалізація
проєкту
забезпечення
„Розбудова
виконання
цілей і завдань
ланцюжків
доданої
проєкту,
вартості у
у т.ч
6.1 молочному та Заробітна плата
ягідному
та нарахування
кластерах“
на заробітну
плату групи з
реалізації
проєкту 4 чол.
(менеджер
проєкту,
фінансовий
менеджер,
ассистент
менеджера
проєкту,
координатор по
роботі з
5

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Виконавці

Джерела
фінансування

Агенція
Бюджет
розвитку
міської
Пирятинської територі
громади
альної
громади
Агенція
Бюджет
розвитку
міської
Пирятинської територі
громади
альної
громади
Агенція
Бюджет
розвитку
міської
Пирятинської територі
громади
альної
громади
Агенція
Бюджет
розвитку
міської
Пирятинської територі
громади
альної
громади
Агенція
Бюджет
розвитку
міської
Пирятинської територі
громади
альної
громади

Орієнтовні
обсяги
фінансування(вартість)
тис.грн/
ЄВРО

Очікуваний результат

300,0
/0,00

Виплата заробітної
плати двом
працівникам

66,0
/0,00

5,0
/0,00

Сплата ЄСВ 22% на ЗП
двом працівникам

Придбання матеріалів,
обладнання та інше

7,0
/0,00

Оплата послуг за
виконані роботи

2,0
/0,00

Участь у навчанні
„Публічні закупівлі в
Україні“ з отриманням
сертифікату

Агенція
Грант
розвитку
Європей
Пирятинської ського
громади
союзу

20 165,490
/624 278

Агенція
Грант
розвитку
Європей
Пирятинської ського
громади
союзу

2 093,176
/64 800

Реалізація проєкту в
рамках завдань,
зокрема зосереджений
на наступних ключових
цільових групах:
- ягідники та
плодоовочеві фермери
- молочні фермери
-місцеві виробники
сиру
-студенти аграрного
коледжу та місцевий
бізнес
-школярі та молодь
Вищезазначені заходи
та
результати
сприятимуть
підвищенню зайнятості
місцевого населення,
зокрема
з
периферійних сіл, які,

7

8

8.1

9

10

11

місцевими
фермами та
бізнесом) та
оплата послуг
команди
проєкту
Реалізація
Заробітна
проєкту
плата групи
„Розбудова
групи з
ланцюжків
реалізації
проєкту
доданої
вартості у
4 чол.;
молочному
нарахування
та ягідному на ЗП групи з
кластерах“
реалізації
проєкту4 чол.
(ЄСВ 22%)
Послуги із
Реалізація
забезпечення
проєкту
„Розбудова
виконання
ланцюжків
цілей і
завдань
доданої
проєкту,
вартості у
у т.ч.
молочному та
ягідному
Заробітна
кластерах“
плата групи з
реалізації
проєкту 4
чол.
Реалізація
Нарахування
проєкту
на ЗП групи з
реалізації
„Розбудова
ланцюжків
проєкту 4
доданої
чол. (ЄСВ
22%)
вартості у
молочному
та ягідному
кластерах“
Реалізація
Послуги із
проєкту
забезпечення
„Розбудова
виконання
ланцюжків
цілей і
доданої
завдань
вартості у
проєкту,
молочному
у т.ч.
та ягідному
кластерах“
Заробітна
плата групи з
реалізації
проєкту 4 чол
Реалізація
Нарахування
на ЗП групи з
проєкту
„Розбудова
реалізації
ланцюжків
проєкту 4
чол. (ЄСВ
доданої
вартості у
22%)
молочному
та ягідному
кластерах“
ВСЬОГО:

2022

Агенція
Бюджет
розвитку
міської
Пирятинської територі
альної
громади
громади

2023

Агенція
Грант
розвитку
Європей
Пирятинської ського
громади
союзу

2023

Агенція
Грант
розвитку
Європей
Пирятинської ського
громади
союзу

2023

Агенція
Бюджет
розвитку
міської
Пирятинської територі
громади
альної
громади

188,0/0,00

42,0/0,00
8 065,004
/242 554

1 774,193
/54 925

230,0
/0,00

2024

Агенція
Грант
розвитку
Європей
Пирятинської ського
громади
союзу

4 516,298
/132 694,1

2024

Агенція
Грант
розвитку
Європей
Пирятинської ського
громади
союзу
Агенція
Бюджет
розвитку
міської
Пирятинської територі
громади
альної
громади

1 774,193
/54 925

2024

230,0
/0,00

33 356,792

скоріше
за
все,
перестануть
шукати
роботу
за
межами
громади
чи
за
кордоном. Розширення
локальних ланцюжків
доданої
вартості,
виробництво крафтової
продукції
з
використанням
локальних
агропродуктів
(зокрема,
молочних
продуктів, сиру, ягід та
меду) та створення
інноваційних рецептур
сприятимуть
збільшенню прибутків
місцевих фермерів та
створить
сприятливі
умови для залучення
інвестицій
в
нові
плантації багаторічних
культур. У порівнянні з
традиційним
інтенсивним
вирощуванням
зернових
культур
(кукурудзи, соняшнику
тощо),
багаторічні
плантації
є
більш
екологічними
та
сприятимуть
екологізації
місцевої
економіки та адаптації
до зміни клімату.
Діяльність
Проєкту
сприятиме
зміні
ситуації
місцевих
фермерів на ринку, і
вони
зможуть
самостійно
встановлювати ціни на
свою продукцію, а не
погоджуватися
на
встановлені ціни. Крім
того, це покращить
їхню
позицію
в
ланцюжку
доданої
вартості.

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Лубенський район, Полтавська область
Код програмної класифікації видатків _0217700, 0210180
Річний обсяг
фінансування
Програми

2023

Рішення
двадцять п’ятої
сесії
Пирятинської
міської ради від
26 січня
2022 року
№8

8 065,004

2024

Рішення
двадцять п’ятої
сесії
Пирятинської
міської ради від
26 січня
2022 року
№8

4 516,298

Начальник відділу економіки
управління економіки та
агропромислового розвитку

Секретар ради
23 лютого 2022 року

Грудень

Листопад

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

Травень

Квітень

Березень

Лютий

20 775,490

20 775,490

2022

Рішення
двадцять шостої
позачергової сесії
Пирятинської
міської ради від
16 лютого
2022 року
№ 58

8 065,004

Всього,
тис.грн

4 516,298

Правова
підстава

Січень

Рік

В тому числі по місяцях, тис.грн.

Валентина КОМАРЕНКО

Сергій ПАЗЮК

Додаток 5

Структура та загальна чисельність
комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади“
№
з/п

Нaзва структурних
підрозділів

Посада

1

Адміністрація

Директор

1,0

2

Адміністрація

Головний бухгалтер

0,5

3

Група з реалізації
проєкту МТД

Менеджер проєкту

1,0

4

Група з реалізації
проєкту МТД

Фінансовий менеджер

1,0

5

Група з реалізації
проєкту МТД

Асистент менеджера
проєкту

1,0

6

Група з реалізації
проєкту МТД

Координатор по роботі з
місцевими фермерами та
бізнесом

1,0

Секретар ради

Кількість штатних
одиниць

Сергій ПАЗЮК

