
 

  

 
Впровадження плану місцевого економічного розвитку 

Звіт за 1-ше півріччя 2019 року  

 

Громада:   м.Золотоноша 

Початок впровадження плану: 01.01.2019 

Звітна фаза  - 1 

 
I.  Коротка описова частина   

 
Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019  
 
За звітний період, один  захід плану МЕР був здійснений з незначним 
відставанням (3 місяці), а саме: 
 

-  Дія 1.1 «Реконструкція приміщення ЦНАП» виконана на 99%, тому що в 

оформлення документів щодо здачі об’єкта в експлуатацію та узгодження 

технічних моментів з Програмою «ЮЛІД» займає більше часу від 

запланованого. 

 Очікується, що завершення дії в повному обсязі відбудеться у серпні 2019 
року.  
 
Змін до Плану МЕР громади, а саме до табл.2 «План дій» та відповідно до 
табл.3 «Показники та механізми моніторингу»  за звітний період в частині 
зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не вносилося.  
 
У наступному звітному періоді окремі члени робочої групи з впровадження 
плану МЕР потребуватимуть консультації  (тренінгу) із підвищення 
ефективності роботи ЦНАП та впровадження (започаткування) ефективної 
моделі роботи Бізнес-Центру в місті. 



 

II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ  

 
ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ громади Світанок за 1-ше півріччя 2019 року. 

Дії/заходи Дата 
початку - 
дата 
завершення 

Заплановано: 
 

Виконання (варіанти): 
 

Використано бюджету, 
тис.грн/тис.євро** 

Очікувані результати, місяці  1-
6 

 За графіком   

 Незначна затримка 3 міс*  

 Значна затримка 6 міс* 

 Випереджаємо 

 Інше  

1.1. Реконструкція 

приміщення ЦНАП 

 

01.01.2019-

31.05.2019 

Покращення рівня та якості надання 
послуг підприємцям та жителям 
міста 

Незначна затримка 3 місяці 
Роботи по реконструкції завершені на 99% 
Программою «ЮЛІД» місто Золотоноша 
включено до раунду-2. Відбуваються 
консультаціїї щодо завершення 
оздоблювальних робіт приміщення за 
технічними вимогами Програми. 

 

431 ,1  /  14,3 

 

68,6% від запланованої суми 

Завершення та здаа в експлуатацію  

заплановано на 01.08.2019 

31. Оновлення економічних 
рубрик офіційного сайту міста : 

пропозиції інвесторам, 

потенційним експортерам, 

суб’єктам підприємництва. 

Постійно 

протягом  

2019-2020 

Покращено доступ підприємців до 
необхідної інформації 

За графіком 
Оновлено на сайті міста : 
Інвестиційний паспорт міста, 
Розділ «Регуляторна політика» 

Створена рубрика туристичні агенти. 

 

3.2 Вдосконалення діяльності 

платформи для ефективного 

діалогу та розвитку 

партнерства між владою та 

бізнес спільнотою   

Тематичні 
круглі столи, 
публічні 
обговорення, 
не менш ніж 
раз на 
квартал 
протягом 
2019-2020 рр 

Покращено діалог та співпрацю між 
владою та приватним сектором 

Випереджаємо 
4 семінари  
2 громадські обговорення 
3 координаційні ради 
9 засідань з питань вирішення 
підприємницьких питань 
 

 

* додайте короткий коментар затримки 
** курс гривні до євро на 01.07.2019р. – 30,2 грн. за 1 євро. 
 

Звіт заповнив начальник управління економіки  Золотоніського міськвиконкому Остроглазова В.    
    Дата: 03.07.2019 
Підпис 


