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Економічний розвиток Олександрії надає кожному її мешканцю можливості для
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ПЕРЕДМОВА
Шановні партнери!

Місто Олександрія за підтримки Ініціативи ЄС «Мери за
Економічне Зростання» розробило План місцевого економічного розвитку
міста Олександрія на 2018-2020 роки, який надається до вашої уваги.
Це наш перший досвід розробки документів такого формату,
перша спроба планувати місцевий економічний розвиток по сучасних
підходах та механізмах.
Над планом працювала спеціальна робоча група, створена
розпорядженням Олександрійського міського голови від 13 грудня
2017 року №р-160-з, до складу якої включено представників органів
місцевого самоврядування, які відповідають за економічний розвиток
територіальної громади, успішні бізнесмени, представники інститутів громадянського суспільства.
Метою даного Плану, в першу чергу, є аналіз теперішнього стану економіки Олександрії,
визначення основних дій для економічного розвитку територіальної громади на найближчий часовий
проміжок, розрахунок необхідних людських, матеріальних та фінансових ресурсів, які сприятимуть
досягненню визначених цілей. Дії, надані в плані, базуються на висновках аналітичних досліджень,
проведених робочою групою.
Місто Олександрія має намір реалізувати всі положення Плану місцевого економічного
розвитку на 2018-2020 роки в повному обсязі на високому професійному рівні з залученням фахівців,
бізнесменів, широкого кола громадськості та посадовців Олександрійської міської ради.
Впевнений, реалізація Плану дозволить забезпечити створення нових робочих місць, зростання
економіки територіальної громади, що, в свою чергу, позитивно вплине на рівень заробітних плат та
покращить рівень життя членів нашої громади.
Запрошую всіх партнерів та активних громадян до спільної роботи над втіленням зазначеного
документу у життя!

З повагою,
Міський голова

Степан Цапюк

Щоб отримати копію цього Плану, будь ласка, зверніться до:
Ім’я:
Посада:
Адреса:
Телефон:
Факс:
Електронна пошта:
Веб-сайт:

Марковська Людмила Дмитрівна
начальник управління стратегічного
планування
м. Олександрія, пр. Соборний, 59,
Кіровоградська область, Україна, 28000
+38(05235)-7-21-91
+38(05235)-7-21-91
uprstrategy@ukr.net
olexrada.gov.ua
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1. РЕЗЮМЕ
Місто Олександрія знаходиться в центрі Кіровоградської області на відстані 75 кілометрів від
обласного центру та на відстані 350 кілометрів від столиці – м. Київ, найближчий морський порт
розташований у місті Миколаїв (250 км від міста Олександрія). Найближчий аеропорт розташований у
обласному центрі. Місто знаходиться на перетині шляхів державного та міжнародного значення.
Населення міста – близько 90 тис. мешканців.
Олександрія – промислове місто. Провідні галузі: машинобудування (електротехнічна продукція,
виробництво
кранів,
підйомно-транспортного
устаткування,
вузлів
та
деталей
для
сільськогосподарського машинобудування), харчова та меблева галузі, ливарне виробництво,
виготовлення металоконструкцій і поліграфічної продукції.
План місцевого економічного розвитку на 2018-2020 роки було розроблено в рамках ініціативи
ЄC «Мери за економічне зростання». Він є новим документом у системі планування, розробленим з
метою підвищення економічного потенціалу територіальної громади шляхом сприяння створенню
нових та розвитку існуючих мікро та малих підприємств у сфері надання послуг, швейній та харчовій
промисловості.
Враховуючи обмежений доступ до кредитних ресурсів та відсутність у найближчому часі
перспектив на покращення ситуації з фінансуванням МСП в місті, зокрема, та в Україні, в цілому,
План зорієнтовано на потенційних та діючих підприємців, які мають певні ресурси та бажання вкласти
кошти у створення та розвиток власного бізнесу на території громади м. Олександрії. На підставі
проведеного SWOT-аналізу визначено, що сильні сторони громади це: вигідне географічне положення,
наявна кількість незайнятої робочої сили, корисні копалини; слабкими сторонами є: відтік робочої
сили за кордон, зниження промислового виробництва, зменшення кількості приватних підприємців.
На мінімізацію впливу останніх спрямований план, зокрема: збільшити кількість приватних
підприємців, збільшити кількість робочих місць, покращити надходження до місцевого бюджету. До
можливостей віднесено – широку платформу для розвитку бізнесу. Потенційними загрозами, для
економічного розвитку міста є: відтік робочої сили за кордон, зниження надходжень до місцевого
бюджету, скорочення кількості робочих місць та виробництва.
Основними цілями реалізації Плану є:
1

Забезпечити інформаційно-ресурсну підтримку розвитку підприємництва.

2

Забезпечити широку обізнаність в Україні та за її межами про товари та послуги місцевих
виробників.

3

Сприяти збільшенню інвестицій.

Серед основних заходів плану:


Створення центру сприяння розвитку малого бізнеcу.



Розробка та впровадження маркетингової стратегії громади.



Розробка інвестиційного паспорту громади з переліком інвестиційних проектів.

План буде втілюватись в життя за рахунок місцевого бюджету та активного внеску від
територіальної бізнес спільноти. До співфінансування окремих дій плану будуть також залучатися
бюджети вищих рівнів, національні програми розвитку та, за можливістю, кошти міжнародних
донорських організацій.
Розробка Плану здійснювалась робочою групою за безпосередньої участі депутатського
корпусу (25% від складу робочої групи), успішних місцевих бізнесменів (25% від складу робочої
групи), та активних представників інститутів громадянського суспільства (25% від складу робочої
групи).
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2. ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ ТА СХЕМ
Таблиця 1 - План дій _______________________________________ стор. 11
Таблиця 2 - Схема фінансування _____________________________ стор. 13
Таблиця 3 - Показники моніторингу __________________________ стор. 15
Таблиця 4 – Інформація про створення плану МЕР ______________ до розділу № 5, сторінка 6
Таблиця 5 - Види економічної діяльності______________________ до розділу № 6.1. сторінка 6
Таблиця 6 - Переваги та недоліки 1____________________________ до розділу № 6.1. сторінка 6
Таблиця 7 - Оцінка співробітництва на місцевому рівні __________ до розділу №6.2. сторінка 6
Таблиця 8 - Недоліки та переваги 2____________________________ до розділу № 6.2. сторінка 6
Таблиця 9 - Галузі (підгалузі) росту та їхні проблеми ____________ до розділу № 6.5. сторінка 7
Таблиця 10 - Переваги та недоліки 3 ___________________________ до розділу № 6.5. сторінка 7
Таблиця 11 - Доступ до фінансування _________________________ до розділу № 6.4. сторінка 7
Таблиця 12 - Інфраструктура ________________________________ до розділу № 6.5. сторінка 7
Таблиця 13 - Недоліки та переваги 4 __________________________ до розділу № 6.5. сторінка 7
Таблиця 14 - Регулювання в сфері економіки ___________________ до розділу № 6.6. сторінка 7
Таблиця 15 - Переваги і недоліки 5 ____________________________ до розділу № 6.6. сторінка 7
Таблиця 16 - Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність _______ до розділу № 6.7. сторінка 8
Таблиця 17 - Як наше місто сприймається мешканцями___________ до розділу № 6.7. сторінка 8
Таблиця 18 – Кваліфіковані ресурси ___________________________ до розділу № 6.8. сторінка 8
3. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
Стратегія Сталого Розвитку 2030
Мери за економічне зростання
План місцевого економічного розвитку міста Олександрії на 2018- 2020
Організація Об’єднаних Націй
Центр надання адміністративних послуг
Товариство з обмеженою відповідальністю
Публічне акціонерне товариство
Союз незалежних держав
Європейський Союз
Світова Організація Торгівлі
Засоби масової інформації
Транснаціональна корпорація
Податок на додану вартість
Міський фонд підтримки підприємництва
Внутрішньо переміщені особи
Антитерористична операція
Мале соціальне підприємництво
Матеріально-технічна допомога
Олександрійська міська рада

- надалі Стратегія
- надалі МЕР
- надалі План
- надалі ООН
- надалі ЦНАП
- надалі ТОВ
- надалі ПАТ
- надалі СНД
- надалі ЄС
- надалі СОТ
- надалі ЗМІ
- надалі ТНК
- надалі ПДВ
- надалі МФПП
- надалі ВПО
- надалі АТО
- надалі МСП
- надалі МТД
- надалі ОМР

4. ВСТУП ДО ПЛАНУ
Місто Олександрія приєдналось до Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» у липні
2017 року, в рамках реалізації якої проводить розробку Плану місцевого економічного розвитку міста
Олександрія на 2018-2020 роки.
Місто Олександрія знаходиться в центрі Кіровоградської області, на відстані 75 кілометрів від
обласного центру та на відстані 350 кілометрів від столиці (залізничним транспортом – 3,5 год.,
автомобільним транспортом – 4 год.), найближчий морський порт розташований у місті Миколаїв
(250 км від міста Олександрія). Найближчий аеропорт розташований у обласному центрі. Місто
знаходиться на перетині шляхів державного та міжнародного значення.
В місті зберігається стійка тенденція до зменшення населення внаслідок від’ємного природного
приросту населення та негативних міграційних потоків з міста в інші регіони та держави. У 2017 році
статистичний показник кількості населення становив 90 310 осіб, у 2015 році – 91 977.
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Головною метою приєднання міста до Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» є
запозичення передового досвіду формування партнерства, нових інструментів планування місцевого
економічного розвитку, реалізації спільних із бізнесом проектів.
План місцевого економічного розвитку за подібною методологією розробляється міською радою
вперше. Хоча він є документом окремого призначення, але при його розробці були враховані основні
положення Міського Інфраструктурного плану та Стратегії Сталого розвитку міста до 2030 року.
Документ був розроблений у партнерстві із представниками приватного бізнесу, інститутами
громадянського суспільства, депутатським корпусом та іншими зацікавленими групами та членами
громади.
Робочою групою було проведено системний аналіз економічної ситуації міста, за структурою
запропонованою Ініціативою M4EG та на його основі зроблено SWOT аналіз.
Базуючись на висновках аналітичної частини робоча група дійшла консенсусу, щодо бачення
розвитку економіки міста та сформулювала відповідні цілі та дії з їх досягнення, які детально
представлено у наступних розділах цього Плану.
Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету, внесків
підприємців, донорських ресурсів1.
Місто Олександрія має намір в повному обсязі на високому професійному рівні реалізувати всі
положення Плану економічного розвитку міста Олександрії на 2018-2020 роки.
5. ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ПЛАНУ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Процес розробки Плану місцевого економічного розвитку міста Олександрія на 2018-2020 роки
тривав шість місяців. Розпорядженням міського голови було створено робочу групу з підготовки
Плану місцевого економічного розвитку (див. додаток №2, стор. 25-27). До її складу увійшло 16
учасників (див. додаток №2, стор. 25-27) у наступному співвідношенні: депутатського корпусу (25%
від складу робочої групи), місцевих бізнесменів (25% від складу групи) та активних представників
інститутів громадянського суспільства (25% від складу групи).
Було проведено два засідання робочої групи та низку консультативних опитувань населення та
підприємців.
В Плані застосовано інформацію, надану управлінням економіки міської ради, міськрайонним
Центром зайнятості, міськрайонним управлінням статистики тощо. Управлінням стратегічного
планування міської ради було зібрано, проаналізовано, систематизовано інформацію та внесено її до
форм, запропонованих в межах Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання».
Відмічалася деяка відмінність бачення різних учасників групи під час формулювання
складових SWOT аналізу, визначення бачення та цілей, дій плану, заходів та очікуваних результатів.
Але, шляхом конструктивного діалогу та пошуку спільних об’єктивних рішень, було сформовано
єдину точку зору щодо основних положень Плану.
Більш детально процес підготовки плану МЕР описаний у таблиці №4 (див. таблицю №4
додатків, сторінка 17).
6. МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
6.1. АНАЛІЗ МІСЦЕВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ
У місті здійснюють діяльність 12 великих підприємств, 35 – середніх, 28 – малих та 8215 – мікропідприємств.
Щодо галузевого розподілу, то традиційно більшість підприємств міста зосереджена у торгівлі,
промисловості та будівництві.
До промислового сектору міста належать підприємства машинобудування, легкої та харчової
промисловості
Найбільш перспективною галуззю промислового комплексу міста є машинобудування.

1

Суми коштів у євро розраховані відповідно до офіційного курсу Євро до національної валюти, встановленого Національним
Банком України станом на 30 липня 2018 року (1 євро – 31,1 гривні).
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Обсяг реалізованої промислової продукції у галузі щороку зростає (у 2017 році реалізовано
продукції та товарів на суму 517,2 млн. грн., у 2016- 448,3, у 2015 - 442, 8 млн. гривень відповідно).
В цілому, по різних видах економічної діяльності, обсяг реалізованої продукції місцевих
підприємств становив – 1101,7 млн. гривень. У 2017 році він зріс до 1421 млн. гривень.
Середньомісячна заробітна плата має тенденцію до зростання. Так у 2015 році середньомісячна
зарплата становила 2 700 гривень. У 2016 та 2017 роках – 3 332 та 5 125 гривень відповідно.
Економіка міста характеризується досить великою часткою прибуткових підприємств у
загальній кількості підприємств.
Підприємства
міста
активно
здійснюють
зовнішньоекономічну
діяльність.
Щороку збільшується орієнтація місцевих підприємств на ринки країн Європи. Не зважаючи, на поки
що, невисокий інвестиційний рейтинг України, місцева влада у співпраці з місцевими підприємцями,
має робити більше системних дій задля сприяння залученню інвестицій.
Рівень безробіття має тенденцію до збільшення. Особливо важко знайти роботу молоді, навіть
за наявності диплому про вищу чи середньо спеціальну освіту.
Останнім часом, у зв’язку зі змінами чинного законодавства та відсутністю ефективної,
принаймні, консультаційної та інформаційної підтримки, спостерігається зменшення кількості
приватних підприємців та прослідковується тенденція до ліквідації малих підприємств (див. таблиці
№ 5-6, сторінка 17-18).
Торгівля у м. Олександрія залишається однією з найбільш рентабельних галузей, однак
перспективи подальшого екстенсивного зростання галузі торгівлі в місті обмежені.
Найбільш перспективними галузями для розвитку малого підприємництва та створення
робочих місць (особливо для молоді та жінок) , враховуючи попит та тенденції його зростання, а також
експортний потенціал, є швейна та харчова промисловість, а також сфера побутового обслуговування
(для місцевого ринку).
Аналіз стану підприємницького середовища міста свідчить про те, що підтримка бізнесу,
зокрема, у перспективних сферах економіки (швейна та харчова промисловість, надання побутових
послуг) з боку органів місцевого самоврядування шляхом створення Центру розвитку малого бізнесу є
пріоритетним завданням Плану МЕР.
6.2. МІЖСЕКТОРАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ВЗАЄМОДІЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Місцева влада Олександрії активно взаємодіє з громадськими організаціями, громадськими
активістами, асоціаціями та іншими об’єднаннями
У 2016 році Розпорядженням міського голови було створено «Дорадчий комітет з питань
сприяння розвитку громадянського суспільства в місті Олександрія при міському голові», який був
колегіальним та консультативно-дорадчим органом. Членами дорадчого комітету були 19
представників громадських організацій. Відкритість засідань Дорадчого комітету забезпечувалась
шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації. Гласність –
шляхом оперативного розміщення інформації про діяльність Дорадчого комітету, з розміщенням
матеріалів на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва міської ради.
У місті діє Координаційна рада з питань розвитку підприємництва та захисту прав споживачів,
яка є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації місцевої та державної політики у сфері
розвитку підприємництва та з питань захисту прав споживачів у місті Олександрія.
З 1995 року у Олександрії функціонує спілка промисловців та підприємців (роботодавців).
Спілка є суспільною організацією до складу якої входять 60 членів, це - промислові підприємства,
будівельні організації, підприємницькі структури, філіали банків, страхові компанії, учбові заклади,
комунальні підприємства, працівники виконкому, міськрайонний центр зайнятості, управління
Пенсійного фонду України у м. Олександрія.
До успішних форм співпраці у місті можна віднести проведення регулярних засідань
Координаційної ради, Спілки промисловців та підприємців, участь представників бізнесу та
громадських організацій у робочих групах з розробки Стратегії міста до 2030 року, Плану МЕР,
комунікаційної стратегії, маркетингової стратегії.
Основними проблемами, які можуть бути вирішені шляхом налагодження ефективної співпраці,
є недостатня ефективність комунікації між владою, бізнесом та громадою. Необхідними умовами для
успішної співпраці є розробка та впровадження Комунікаційної стратегії міста, а також поновлення дії
Дорадчого комітету.
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Перспективними напрямами здійснення співпраці варто визначити створення довірливих
відносин в громаді через ефективну комунікацію «бізнес – влада – громада», в тому числі,
запровадження електронного «Кабінету мешканця», який дозволить скоротити час на отримання
інформації та прийняття рішень щодо звернень громадян, а також спростити доступність до
адміністративних послуг.
6.3. ПРОЗОРА ВІД КОРУПЦІЇ АДМІНІСТРАЦІЯ, ЩО СПРИЯЄ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Сьогодні Олександрійська міська рада та її виконавчі органи працюють відкрито та прозоро,
максимально спрощуючи всі бюрократичні процедури для мешканців міської територіальної громади,
зокрема, і для представників бізнесових структур. В першу чергу – це активна робота Центру надання
адміністративних послуг. Зокрема, сьогодні ЦНАП надає значну кількість послуг мешканцям
Олександрії, частина з яких відносяться до дозвільно-погоджувальних процедур: розпорядження
земельними ділянками, відкриття та ліквідація приватних підприємств, оформлення дозволів на різні
види робіт тощо.
Іншим видом прозорої роботи місцевої влади є відкриті засідання виконавчого комітету та
сесій міської ради, постійних депутатських комісій, робочих груп та комісій при виконавчому комітеті
міської ради тощо. Частина засідань транслюється наживо через мережу інтернет. При
Олександрійській міській раді активно функціонує громадська рада. З метою відкритого та прозорого
доступу до участі в державних закупівлях, всі тендери та заявки на закупівлю певних товарів та
отримання послуг розміщуються у визначених законами ЗМІ та на спеціально створених інтернетресурсах. Вся інформація про роботу міської влади розміщується на офіційному сайті
Олександрійської міської ради.
6.4 ДОСТУП ДО ФІНАНСУВАННЯ
В місті діють філії та філіали всеукраїнських банків, а також кредитних спілок.
Кредит на ведення бізнесу у місті можна отримати у відділеннях банків. Незважаючи на різні
умови кредитування, спільним для усіх банківських установ є високий відсоток за користування
кредитом, що зменшує реальну доступність до фінансових ресурсів для суб’єктів малого та середнього
бізнесу.
Не існує єдиного майданчика, на якому можна було б ознайомитися з усіма можливостями
отримання фінансування.
Стосовно банківських кредитів узагальнення пропозицій на єдиному ресурсі є ускладненим,
оскільки, більшість банків можуть оголосити умови кредитування виключно на умовах
індивідуального підходу до кожного клієнта, у випадку, внаслідок високої кредитної ставки
національного банку навряд чи кредитні продукти для підприємців будуть привабливими.
В Олександрії є Міський фонд підтримки підприємництва. З метою надання фінансової
підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва Кіровоградської області на платній та
зворотній основі, для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва,
сільського господарства та агротуризму у 2017 році оголошено конкурс бізнес-планів суб’єктів малого
і середнього підприємництва. «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Кіровоградській
області» в рамках реалізації заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього
підприємництва в Кіровоградській області на 2017-2018 роки реалізує зазначену програму. Сума
коштів фінансової підтримки надається у розмірі до 500 000 грн. Більшість грантових пропозицій по
фінансуванню МСП спрямовані на підтримку ВПО та учасників АТО.
6.5 ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ІНФРАСТРУКТУРА
Місто Олександрія володіє значною кількістю вільних земельних ділянок, переважна більшість
яких має промислове призначення. Одним із стратегічних напрямків розвитку міста Олександрії
міська влада вважає створення в місті індустріального парку. Концепція «Індустріального парку
«Олександрія» є базовим документом для реалізації Стратегії розвитку міста. У 2017 році розпочато
виконання заходів з втілення ідеї створення «Індустріального парку «Олександрії» в життя. У 2018
«Індустріальний парк «Олександрія» внесений до реєстру індустріальних (промислових) парків
України під №31.
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6.6. ПРАВОВА ТА ІНСТИТУЦІЙНА БАЗА
Олександрійська міська рада, її виконавчій комітет, виконавчі органи здійснюють свої
повноваження в межах Конституції України, Законів України, керуючись постановами Кабінету
Міністрів України та указами Президента України. В межах власних повноважень, Олександрійська
міська рада та її виконавчий комітет приймає рішення, а Олександрійський міський голова видає
розпорядження. Вони обов’язкові для виконання на території відповідної ради.
З метою покращення економічної ситуації, розвитку економіки, Олександрійська міська рада
розробила та затвердила Стратегію Сталого Розвитку міста Олександрії на період до 2030 року та
Міський інфраструктурний план.
Виконавчі органи Олександрійської міської ради беруть участь у здійсненні державної
регуляторної політики. З метою систематизації регуляторних актів ведеться та своєчасно оновлюється
реєстр власних чинних регуляторних актів Олександрійської міської ради та її виконавчого комітету.
Нормативно-правові акти міської ради приймаються із застосуванням процедури громадського
обговорення їх впливу на різні групи суспільства, їх кількість оптимізована. Діють та регулярно
відстежуються 13 актів у сфері оподаткування та 34 акти у сфері благоустрою. В цілому баланс
різноманітних інтересів вдається підтримувати.
З метою дослідження думки бізнес-спільноти проведено опитування щодо основних проблем,
які існують у місті з точки зору ведення бізнесу. Опитано 355 ФОП. Основними проблемами в сфері
регулювання представники бізнес-спільноти визнають високий регуляторний тиск, часті зміни в
економічному законодавстві, високий рівень оподаткування, проблеми з отриманням дозволів на
підключення до електромереж, складні процедури оформлення та використання земельних ділянок,
отримання дозволів на будівництво. Найбільш перспективними для розвитку міста визнано розвиток
промисловості та торгівлі, побудову нових підприємств на основі новітніх технологій та розвиток
зеленого туризму.
Перспективними заходами для забезпечення економічного розвитку є розширення переліку
послуг Центру надання адміністративних послуг для суб’єктів господарювання, запровадження
електронного документообігу, а також осучаснення інтерфейсу сайту міської ради з метою полегшення
пошуку інформації стосовно прийнятих регуляторних актів, вільних земельних ділянок, об’єктів
комунальної власності, орендних ставок.
З метою сприяння розвитку економіки міста, залучення інвестицій у розвиток територіальної
громади міська рада утворила такі виконавчі органи: управління економіки міської ради, управління
стратегічного планування міської ради, Міський фонд підтримки підприємництва (див. таблицю 1415, сторінка 22).
6.7. КВАЛІФІКОВАНІ ТРУДОВІ РЕСУРСИ, ІНКЛЮЗИВНІСТЬ
Станом на 01.05.2018 року чисельність населення міста складає 80,1 тис. осіб, разом з
підпорядкованими Олександрії селищами Олександрійське і Пантаївка на площі 6142 га проживає
89,6 тис. осіб. Загальна кількість пенсіонерів в місті – 26850 чоловік.
Загальна кількість зареєстрованих безробітних осіб становить 4 370 чоловік, що становить 7.3%
від працездатного населення. Загальна кількість працездатного населення 52 744.
Аналіз ринку праці та наявних трудових ресурсів м. Олександрії показав, що значна частина
працездатного населення перебуває у сезонній міграції до великих міст України та за кордон, де умови
роботи та заробітні плати значно вищі. Безробіття нешвидко, але стабільно зростає. Це створює
проблеми у комплектації трудовими ресурсами місцевих підприємств. Серед непрацюючих, значна
кількість некваліфікованої робочої сили, яка не може замінити нестачу працівників на місцевих
підприємствах.
Ще одна проблема - значне старіння населення, оскільки, майже половина жителів є
пенсіонерами, як за віком, так і за вислугою років. Частка пенсіонерів збільшується, тоді, як, частка
працездатного населення зменшується.
Значна кількість працівників працездатного віку була скорочена з підприємств швейної та
харчової промисловості. Місцевий ринок робочої сили перенасичений фахівцями відповідних
професій. Водночас існує необхідність у професіях будівельного напрямку, слюсарях, електриках,
токарях, фрезерувальниках, тощо.
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Також, існує тенденція зростання відтоку робочої сили з міста у великі міста України та за
кордон у пошуках кращої роботи з високою оплатою праці. Значна кількість осіб працює на місцевих
підприємствах нелегально, тобто з відсутністю реєстрації, отримуючи заробітну плану «в конвертах».
Це негативно впливає не лише на місцеві податки і збори, а й на можливість об’єктивно оцінювати
робочий потенціал міста.
Олександрійська професійна освіта, в першу чергу, зорієнтована на випуск фахівців у сферах
харчової промисловості, медичної, освітньої та культурної галузей. Незначна частина випускників, це фахівці сфери промислового виробництва. Це - ще один фактор, який впливає на регрес у розвитку
виробництва міста. Значна частина працюючих офіційно не працевлаштована, інша частина
непрацюючих не перебуває на обліку у центрі зайнятості. Ці фактори не дають можливості скласти
повну та об’єктивну картину ринку праці (див. таблиці 16,17,18 сторінки 23-24).
Доцільним вважається створення Центру підтримки розвитку підприємництва, який надавав би
тренінгові, консалтингові та інформаційні послуги підприємцям-початківцям з питань організації
бізнесу, маркетингу, успішного збуту та інше.
Планується, що Центр розміститься у приміщенні міської ради на найближчі два роки з
перспективою розширення своєї діяльності на майбутнє.
Центр буде надавати послуги на основі існуючого попиту та діяти у тісній співпраці з іншими
інституціями розвитку бізнесу місцевого, регіонального та національного рівня, а також з проектами
розвитку міжнародних донорських організацій.
6.8. ЗОВНІШНЄ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТА МАРКЕТИНГ
Олександрія має значний експорт товарів. Товарна структура експорту складається з машин,
обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання, продуктів тваринного походження.
Обсяг товарообігу з 2015 року зростає. Так, у 2015 році обсяг товарообігу складав 850 млн.
гривень, у 2016 та 2017 роках - 999,9 та 1068 млн. гривень відповідно. У 2018 році запланований обсяг
товарообігу на рівні1153 млн. гривень. Сьогодні, значна частка місцевих компаній, на жаль, не може
складати конкуренції іншим підприємствам, зокрема іноземним імпортерам та ТНК. Місцеві
підприємства зорієнтовані на місцевий, обласний та державний ринок, де, в деяких сферах, зокрема,
машинобудування (виробництво с/г машин, устаткування та кранобудування) можуть складати
конкуренцію іншим компаніям. Важливим елементом сучасного управління містом є забезпечення
його інвестиційної привабливості та привабливості для мешканців і гостей. Місто Олександрія
розвивається відповідно до Стратегії розвитку міста Олександрії до 2030 року, ухваленої у 2016 році.
Стратегія передбачає наступні завдання: зробити місто привабливим та відкритим, готовим до
інновацій та партнерства; підтримувати бізнес через активну промоцію усіх можливостей міста;
зробити місто туристичним та діловим центром Кіровоградської області, що буде відомим в Україні та
поза її межами; спільними зусиллями створити насичене яскраве культурне життя та розвивати
міжкультурний діалог для залучення туристів та нових мешканців.
Для рекламування місцевих потенційних експортерів та їхньої продукції у місті існує окремий
розділ на сайті Олександрійської міської ради, а також Інвестиційний паспорт міста.
7. SWOT-AНАЛІЗ
За результатами аналітичних розділів було складено наступний SWOT-AНАЛІЗ
Сильні сторони:
Слабкі сторони:
- зручне географічне місцеположення;
- високі відсоткові ставки за кредитами для
- розвинута транспортна інфраструктура;
підприємців;
- розширена пропускна спроможність
-відсутність привабливих місцевих ,регіональних та
вантажоперевезень ст. Знам’янка;
національних програм фінансової підтримки;
- наявність кваліфікованих трудових
- зношеність основних виробничих фондів;
ресурсів;
- високий рівень безробіття серед молоді та жінок;
- зростання попиту на вироби швейної
- відтік кваліфікованих спеціалістів;
промисловості та продукти харчування
- демографічні проблеми (старіння населення);
місцевого виробництва на ринку України;
- низький рівень інформаційної та консультаційної
підтримки підприємців;
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Можливості:
- зростання попиту на міжнародних
ринках на продукцію швейної та
харчової галузей;
- продовження інтеграції України в ЄС;
- покращення міжнародного іміджу
України;
- активна участь у міжнародних та
національних програмах економічного
розвитку;
- розробка маркетингової стратегії міста та
її успішне впровадження;
- створення та ефективна діяльність
центру розвитку малого підприємництва.

- відсутність маркетингової стратегії міста;
Загрози:
- інфляційні процеси;
- подорожчання енергоносіїв та пального ;
- нестабільність економічної ситуації в країні та курсу
національної валюти;
- зростання цін на сировину й матеріали.

8. БАЧЕННЯ ТА ЦІЛІ
Очікується, що завдяки впровадженим діям Плану на початок 2021 року місто Олександрія
значно покращить основні показники місцевого економічного розвитку, створить нові робочі місця,
що сприятиме розвитку місцевої економіки та підвищенню рівня життя мешканців громади.
Баченням громади є: економічний розвиток Олександрії надає кожному її мешканцю можливості для
працевлаштування, ведення успішного бізнесу та отримання доходів для забезпечення гідного рівня
життя
Основними цілями розвитку на 2019-2020 рр є:
1. Забезпечити інформаційно-ресурсну підтримку розвитку підприємництва.
2. Забезпечити широку обізнаність в Україні та за її межами про товари та послуги місцевих
виробників.
3. Сприяти збільшенню інвестицій.
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9. ПЛАН ДІЙ
Дана таблиця розкриває інформацію про послідовні дії учасника МЕР щодо реалізації плану місцевого економічного розвитку. Зокрема, в ній
зазначено основні цілі, визначено часові відрізки реалізації плану, надано інформацію про партнерів та співвиконавців проекту, зазначено суми коштів на
реалізацію проекту в цілому. Окремо визначено кінцевий результат та його індикатори.
Таблиця № 1. План дій
Тематичні блоки
Основні цілі
Дії/проектні ідеї
Тривалість
Партнери, які
Кошторисні
результати
Показники
(початок/
приймають
витрати,
моніторингу
кінець)
участь
національна
валюта
(еквіваленти у
євро)
1.Міжсекторальна
Забезпечити
1.1 Створення та
Відкриття
Міськрада,
300 000,00грн/
Забезпечено
Центр має
співпраця та
інформаційно- функціонування
05.2019
громадські
9646 євро
інформаційноприміщення, яке
взаємодія на
консалтингову Центру сприяння
та
об’єднання
ресурсну підтримку
обладнано
місцевому рівні
підтримку
розвитку малого
функціонуван приватних
розвитку
меблями та
2. Кваліфіковані
розвитку
бізнесу
ня
підприємців,
підприємництва в
технікою,
трудові ресурси
підприємництв
з 06.2019 –
приватний бізнес
окремих галузях
найнятий
а (з акцентом
по 12.2020
персонал,
на
дрібних
надаються
підприємців
послуги згідно
швейної
та
окремого плану
харчової
Послугами
промисловість
Центру
та
сфери
користується не
послуг)
менше 200 членів
громади на рік
1.2.Підбір та
04.2019Міськрада,
20000, 00 грн/
Персонал Центру
Укладено
навчання персоналу 05.2019
громадські
643 євро
підібрано та
мінімум 2
Центру
об’єднання
кваліфіковано
трудові угоди,
приватних
сертифікати про
підприємців
навчання
1.3.Оцінка потреб
07-08.2019
ОМР, персонал
25 000,00 грн/803
Визначені потреби
Проведено 1
та визначення
центру
євро
підприємців та
опитування
тематики тренінгів
тематика тренінгів
потреб
та консультацій
та консультацій
підприємців
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1.Міжсекторальна
співпраця
та
взаємодія
на
місцевому рівні
2.Зовнішнє
позиціонування та
маркетинг

2. Забезпечити
широку
обізнаність в
Україні та за її
межами
про
товари
та
послуги
місцевих
виробників

1.Міжсекторальна
3.Сприяти
співпраця
та збільшенню
взаємодія
на інвестицій
місцевому рівні
2.Зовнішнє
позиціонування та

1.4.Визначення
кола партнерських
організацій та
проектів- надавачів
тренінгових послуг
1.5.Надання
тренінгової та
консалтингової
підтримки

09-10.2019

ОМР,
центру

персонал

10 000,00грн/ 322
євро

11.201912.2020

ОМР,
персонал
центру,
партнерські
організації
та
проекти МТД

20 000,00 грн/ 643
євро

2.1. Розробка
маркетингової
стратегії
просування
продукції місцевих
виробників товарів
та надавачів послуг
на 2019-2025 рр та
відповідного плану
дій на 2019-2021 рр
Впровадження
спеціального плану
дій на 2019-2021 рр

04-07.2019

ОМР,
персонал
центру, фахівці –
консультанти
у
сфері зовнішнього
позиціонування та
маркетингу

30 000,00 грн/ 965
євро

Розроблені
документи
стратегічного та
оперативного
планування

08.201912.2021

ОМР,
персонал
центру, визначені
партнери
та
виконавці
програми

250 000,00 грн/
8038 євро

3.1.Розробка
інвестиційного
паспорту громади з
переліком
інвестиційних
проектів

03-06.2019

ОМР, фахівці у
сфері залучення
інвестицій,
Держінвест

100 000,00 грн/
3215 євро

Забезпечено широку
обізнаність в
Україні та за її
межами про товари
та послуги місцевих
виробників
Інвестиційний
паспорт громади з
переліком
інвестиційних
проектів
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Визначено
попередній перелік
партнерів та
укладено з ними
рамкові угоди
Забезпечено
інформаційноконсалтингову
підтримку

1 перелік
партнерів та
мінімум 4
рамкові угоди
Надано не менше
15 тренінгів для
мінімум
учасників,
проведено
мінімум 70
консультацій
Затверджена
стратегія (1) та
План (1)

Згідно
індикаторів
виконання дій
плану
маркетингових
дій
Паспорт
англійською та
українською
мовами
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маркетинг
3. Земельні ресурси
та інфраструктура

3.2Поширення
інформації про
інвестиційні
проекти серед
потенційних
інвесторів

з 06.2019
ОМР
по 12.2020
раз на квартал

20 000,00 грн/ 643
євро

Інформація
поширена

3.3.Укладення
протоколів про
наміри та
інвестиційних угод

Протягом
2019-2020 рр

10 000,00 грн/ 322
євро

Інвестиції
збільшено

ОМР,
представники
бізнесу

інформація
поширена через
розміщення на
відповідних веб
ресурсах та
шляхом адресної
розсилки
Укладено
мінімум 5
протоколів про
наміри та 2
інвестиційних
угоди мінімум на
1 млн ЄВРО

10. СХЕМА ФІНАНСУВАННЯ
В даній таблиці проведено розшифровку кошторису видатків на реалізацію завдань плану місцевого економічного розвитку. Так, зазначено
конкретні суми коштів на заплановані напрямки, описано джерела фінансування.
Таблиця № 2. Схема фінансування
Дії
Заплановані витрати
всього:
Джерела фінансування
Нестача коштів
Примітки
(в гривнях та євро)
Місцевий
Бюджети
Приватний
Донори
бюджет
вищого рівня
сектор
(в гривнях
в гривнях
(в гривнях ТА
(в гривнях та
та євро)
ТА ЄВРО)
ЄВРО)
євро)
1.1
Створення та
300 000,00грн/
40%
20%
20%
10%
10%
функціонування Центру
9646 євро
120 000
60 000 гривень
60 000
30 000
30 000 гривень/
сприяння розвитку
гривень/3858
/1929 євро
гривень / 1929
гривень/
965 євро
малого бізнесу
євро
євро
965 євро
1.2
Підбір та навчання
20000, 00 грн/
100%
персоналу Центру
643 євро
1.3
Оцінка потреб та
25 000,00 грн/
100%
визначення тематики
803 євро
тренінгів та консультацій
1.4
Визначення кола
10 000,00 грн/
100%
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1.5
2.1

2.2

партнерських організацій
та проектів- надавачів
тренінгових послуг
Надання тренінгової та
консалтингової підтримки
Розробка маркетингової
стратегії просування
продукції місцевих
виробників товарів та
надавачів послуг на 20192025 рр та відповідного
плану дій на 2019-2021 рр
Впровадження
спеціального плану дій на
2019-2021 рр

322 євро

20 000,00 грн/
643 євро
30 000,00 грн/
965 євро

250 000,00 грн/
8038 євро

3.1

Розробка інвестиційного
паспорту громади з
переліком інвестиційних
проектів

100 000,00 грн/
3215 євро

3.2

Поширення інформації
про інвестиційні проекти
серед потенційних
інвесторів

20 000,00 грн/
643 євро

3.3.

Підписання протоколів
10 000,00 грн/
про наміри та укладання
322 євро
інвестиційних угод
РАЗОМ: ГРН/ЄВРО
785 000 гривень/
25 240 євро

100%
50%
15 000 гривень/
483 євро

50%
15 000
гривень/ 482
євро

60%
150 000
гривень/ 4 823
євро
60%
60 000 гривень/
1929 євро

20%
50 000
гривень/ 1608
євро
40%
40 000
гривень/ 1286
євро

10%
25 000
гривень/ 803
євро

10%
25 000 гривень/ 803
євро

ГРН/ЄВРО
70 000
гривень/
2 250 євро

ГРН/ЄВРО
55 000 гривень/
1 768 євро

100%

100%

ГРН/ЄВРО
415 000
гривень/
14 147 євро

ГРН/ЄВРО
60 000 гривень/
1929 євро
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11. ПОКАЗНИКИ І МЕХАНІЗМИ МОНІТОРИНГУ
Дана таблиця докладно інформує про дії проекту, тривалість його етапів та конкретні завдання. Окремо зазначено прогнозовані результати
проекту. Їх сформовано за часовим принципом.
Таблиця № 3. Показники і механізми моніторингу
Дії

Тривалість
З 1-го по 6-ий
місяць

1.1 Створення та функціонування Центру
сприяння розвитку малого бізнесу

06.2019 – 12.2020

Відкриття
(у приміщенні
міськради)

1.2.Підбір та навчання персоналу Центру

04.2019-05.2019

Підбір та навчання
персоналу

1.3.Оцінка потреб та визначення
тематики тренінгів та консультацій

07-08.2019

1.4.Визначення кола партнерських
організацій та проектів- надавачів
тренінгових послуг

09-10.2019

1.5.Надання тренінгової та
консалтингової підтримки

2.1. Розробка маркетингової стратегії
просування продукції місцевих
виробників товарів та надавачів послуг на
2019-2025 рр та відповідного плану дій
на 2019-2021 рр

11.2019-12.2020

04-07.2019

Розробка
маркетингової
стратегії та плану
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Очікувані результати
З 7-го по 12-ий
З 13-го до 18-ий
місяць
місяць

З 19-го по 24-ий
місяць

Функціонування
Центру

Функціонування
Центру

Функціонування
Центру

Надання
тренінгової та
консалтингової
підтримки

Надання
тренінгової та
консалтингової
підтримки

Оцінка потреб та
визначення
тематики тренінгів
та консультацій
Визначення кола
партнерських
організацій та
проектів- надавачів
тренінгових послуг
Надання
тренінгової та
консалтингової
підтримки
Розробка
маркетингової
стратегії та плану

План місцевого економічного розвитку
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2.2.Впровадження спеціального плану дій
на 2019-2021 рр

08.2019-12.2021

3.1.Розробка інвестиційного паспорту
громади з переліком інвестиційних
проектів
3.2.Поширення інформації про
інвестиційні проекти серед потенційних
інвесторів

03-06.2019

З 06.2019
по 12.2020
раз на квартал

3.3.Підписання протоколів про наміри та
укладання інвестиційних угод

Протягом 2019-2020
рр

Впровадження
спеціального плану
дій на 2019-2021 рр

Впровадження
спеціального
плану дій на 20192021 рр

Впровадження
спеціального
плану дій на
2019-2021 рр

Поширення
інформації про
інвестиційні
проекти серед
потенційних
інвесторів
Підписання
протоколів про
наміри та
укладання
інвестиційних угод

Поширення
інформації про
інвестиційні
проекти серед
потенційних
інвесторів
Підписання
протоколів про
наміри та
укладання
інвестиційних
угод

Поширення
інформації про
інвестиційні
проекти серед
потенційних
інвесторів
Підписання
протоколів про
наміри та
укладання
інвестиційних
угод

Розробка
інвестиційного
паспорту громади
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ДОДАТКИ ДО ПЛАНУ
МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИКТУ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЯ
ДОДАТОК 1 ТАБЛИЦІ ДО БЛОКУ 6 – ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Таблиця № 4
Інформація
про підготовку плану місцевого економічного розвитку міста Олександрія
№
з/п
1

2

3
4

Вид робіт

Дата та час проведення

Засідання робочої групи з формування Плану Лютий 2018 року
економічного розвитку міста Олександрії на 2018-2020
роки
Засідання робочої групи з формування Плану Квітень 2018 року
економічного розвитку міста Олександрії на 2018-2020
роки
Консультативне опитування
Травень 2018 року
Аналіз зібраної інформації та написання загального Червень-липень 2018 року
плану

Таблиця до розділу 5, сторінка 6
Таблиця №5
Види економічної діяльності
Кількість та % підприємств ( згідно з класифікацією)
МікроМалі
Середні Великі
Всього:
підприємств підприє підприє підприє
а
мства
мства
мства
кількість
кількіст кількіст кількіст кількість
%2
ь
ь
ь
2
2
0,5
господарство,
господарство,

Вид економічної діяльності

Сільське
лісове
рибальство
Промисловість
Будівництво
Транспорт,
складування,
поштові та служби доставки
Готелі,
ресторани,
громадське харчування
Послуги IT
Фінанси та страхування
Операції з нерухомістю
Професійна,
наукова
та
технічна
діяльність
(включаючи бухгалтерський
облік,
архітектуру,
інжиніринг, дослідження та
розробки,
дослідження

4
4
15

27
3
3

6
0

3
0

40
7
18

9,0
1,6
4,0

3

48

-

-

51

12,0

5
2

1
7
-

-

-

1
12
2

0,3
2,73
0,5

1

3

-

-

4

0,9
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ринку, ветеринарні послуги)
Адміністративні
та
допоміжні послуги (оренда,
лізинг, працевлаштування,
туризм та каси бронювання,
послуги
безпеки
та
розслідування,
адміністративні послуги)
Освіта
Охорона
здоров'я
та
соціальна допомога
Культурні,
спортивні,
розважальні
послуги
та
послуги з відпочинку
Інші види послуг

3

-

-

-

3

0,7

1
5

50
66

-

-

51
71

11,5
16,1

90

-

-

-

90

20,4

89

-

-

-

89

20,1

208

6

3

441

100%

Разом 224
Таблиця до розділу 6.1 сторінка 6

Таблиця №6
Переваги та недоліки 1
ПЕРЕВАГИ
1. Вигідне геополітичне розташування (у центрі
України, невелика відстань до річкових та
морських портів, наявність залізничного,
транспортного сполучення), яке сприяє розвитку
логістики.
2. Наявність вільних трудових ресурсів, які
можна використати при залученні інвестицій в
розвиток обслуговуючих галузей аграрного
сектору, переробної промисловості, розробки
корисних копалин.

НЕДОЛІКИ
1. Значна частина основних виробничих фондів
промисловості фізично зношена і морально
застаріла.

2. Відтік молодих науковців за межі міста
внаслідок невирішеності питань соціальнопобутового облаштування та подальшого
професійного росту.
Відтік
кваліфікованих
спеціалістів
у
комерційний сектор економіки, внаслідок чого
частина промислових підприємств втратила
здатність до удосконалення якісних та
експлуатаційних характеристик продукції.

3.
Наявність
об’єктів
незавершеного 3. Низький рівень розвитку виробничої і
будівництва, «браунфілдів» – промислових невиробничої
інфраструктури,
зокрема
споруд, які не використовуються.
житлово-комунального,
дорожнього
господарства, транспортних та інформаційних
комунікацій.
4. Наявність вільних земельних ділянок для 4.
Демографічні
розміщення виробничих потужностей.
населення).

Таблиця до розділу 6.1. сторінка 6
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Таблиця №7
Оцінка співробітництва на місцевому рівні
Назва та/або
функція
(сфера/тема, до
якої
відноситься
співпраця)

Малий бізнес

Середній бізнес

Залучені
установи/особи

Міський фонд
підтримки
підприємництва
м. Олександрії

Олександрійська
міська рада

Досягнення
(тут також необхідно зазначити,
яким чином воно здійснюється:
наприклад, на етапі планування,
реалізації проектів, надання послуг,
на постійній основі або
періодично/одноразово)
Щорічно надаються мікрокредити у
розмірі 10-50 тис. грн на реалізацію
проектів у сфері виробництва, розвитку
місцевих промислів, створення нових
робочих місць. Надання кредитів
здійснюється
на
пільгових
безвідсоткових умовах за наявності
бізнес-плану та застави.

Оцінка:
успішне чи
неуспішне

Спрощення
процедури
реєстрації
підприємств,
зниження
місцевих
податків та зборів для підприємств, які
зареєстровані на території міста.

Успішне

Успішне

Таблиця до розділу 6.2. сторінка 6
Таблиця №8
Переваги та недоліки 2
ПЕРЕВАГИ
1.
Сприяння міської влади розвитку
співробітництва та місцевого підприємництва.
Надання МФПП безвідсоткових кредитів на
пільгових умовах.

НЕДОЛІКИ
1. Відсутність широкого діалогу влади та
бізнесу щодо легалізації найманої праці та
реєстрації реального об’єму виробництв для
сплати податків в повному обсязі до міського
бюджету.
2. Зниження місцевих податків та зборів, 2. Нерозуміння місцевим бізнесом поняття
спрощення
процедури
реєстрації
та «соціального» бізнесу та його соціальної
адміністративних процедур для малого та складової, значне ухилення від сплати
середнього підприємництва.
податків.

Таблиця до розділу 6.2. сторінка 6
Таблиця № 9
Галузі (підгалузі) росту та їхні проблеми
Галузь/підгалузь (росту)

Основні проблеми, які можна розв'язати за допомогою послуг з
підтримки бізнесу

Харчова промисловість

Працює злагоджено, на даний час, значні проблеми щодо організації
роботи в даній галузі відсутні.

Легка промисловість

Працює злагоджено, на даний час, значні проблеми щодо організації
роботи в даній галузі відсутні.
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Машинобудування
Малий
(організація
сфера послуг)

Працює злагоджено, на даний час значні проблеми щодо організації
роботи в даній галузі відсутні.
бізнес Можливість отримання кредитів у розмірі 100-500 тис. грн. на
дозвілля, реалізацію проектів у сфері розвитку місцевих промислів та послуг,
створення нових робочих місць. Отримання кредитів на пільгових
безвідсоткових умовах за наявності бізнес-плану та застави.

Таблиця до розділу 6.5. сторінка 7
Таблиця № 10
Переваги та недоліки 3
ПЕРЕВАГИ
НЕДОЛІКИ
1.
Сприяння міської влади розвитку 1. Відсутність широкого діалогу влади та
співробітництва та місцевого підприємництва.
бізнесу щодо легалізації найманої праці та
реєстрації реального об’єму виробництв для
сплати податків в повному обсязі до міського
бюджету.
2. Зниження місцевих податків та зборів, 2. Нерозуміння місцевим бізнесом поняття
спрощення
процедури
реєстрації
та «соціального» бізнесу та його соціальної
адміністративних процедур для малого та складової, значне ухилення від сплати
середнього підприємництва.
податків.

Таблиця до розділу 6.5. сторінка 7
Таблиця № 11
Доступ до фінансування
Фінансова
установа/
донор

Категорії
отримувачів
кредиту
(гранту)

Міський фонд Приватні
підтримки
підприємці
підприємництва
міста
Олександрії

Галузь/діяльні
сть, якій
надається
пріоритет при
фінансуванні
Виробництво та
переробка

ПЕРЕВАГИ
1.
Злагоджена робота міського
підтримки
підприємництва
у
кредитування міського бізнесу.

Мінімальний та
максимальний
розмір кредиту
(гранту)
10 000–
гривень

Вимоги
(річний
відсоток, застава, тощо)

50 000 Застава
нерухомим
майном, наявність бізнесплану, створення нових
робочих
місць,
зобов’язання
щодо
повернення
кредиту
(кредит
надається
безвідсотково на 2 роки).
Рішення
Олександрійської міської
ради та наглядової ради
МФПП.

НЕДОЛІКИ
фонду 1. Невеликі суми фінансування проектних програм,
сфері що в свою чергу не дає зробити значну кількість
робочих місць.

2. Низький рівень відсоткової ставки кредиту та 2. Необхідність повернення коштів, шо дає
можливість отримати довгостроковий кредит.
додаткове фінансове навантаження на розвиток
бізнесу.
Таблиця до розділу 6.4. сторінка 7
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Таблиця № 12
Інфраструктура
Назва інфраструктури,
яка необхідна для
представників
приватного сектору
Робоча площа для
мікропідприємств або
приватних підприємств
(майстерні) - (із/без)
спільними об'єктами
Офісні приміщення - (із/без)
спільними об'єктами

Рівень
забезпечення на
сьогодні

Потреби розвитку
інфраструктури у
найближчі 6 років

Земельні ділянки
громади, які можна
використати

-

-

-

-

-

-

-

-

1) благоустрій
території,
прокладання
внутрішніх доріг та
доріжок,
будівництво
огорожі – 13801,18
тис. грн;
2) водопостачання
та водовідведення 1191,5 тис. грн;
3) електропостачання

Земельна ділянка
комунальної
власності (землі
промисловості (код
1102) - для
розміщення та
експлуатації
основних, підсобних і
допоміжних будівель
та споруд
підприємств
переробної,
машинобудівної та
іншої
промисловості),
загальною площею
24,4803 га, за
адресою:
Кіровоградська обл.,
м. Олександрія,
мікрорайон
«Заводський»,
Куколівське шосе, 7
-

Бізнес-інкубатор (<10
стартапів/
мікропідприємств; > 10
стартапів/мікропідприємств)
Бізнес/Промисловий парк
27.02.2018р.
рішенням
Олександрійської
міської ради № 456
затверджено
концепцію
Індустріального
парку; 13.04.2018р.
його включено до
Реєстру
індустріальних
(промислових)
парків України за
№31

Науковий/Технологічний
парк

– 3840 тис. грн;

4) газопостачання –
35850,0 тис. грн

-

-

Таблиця до розділу 6.5. сторінка 7
Таблиця № 13
Переваги та недоліки 4

1.
Значна
промислового

ПЕРЕВАГИ
кількість вільних
призначення,
які

НЕДОЛІКИ
земель 1. Зношеність комунікацій, розташованих на
можна ділянках,
що
відносяться
до
земель
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використати для налагодження виробництва.
2. Земельні ділянки мають доступ до
комунікацій, що в свою чергу полегшує
організацію виробництва на їх території.

промисловості.
2. Відсутність регулярного транспортного
сполучення
з
районами
розташування
земельних ділянок промислового призначення.

Таблиця до розділу 6.5. сторінка 7
Таблиця №14
Регулювання в сфері економіки
Визначені проблеми
в сфері регулювання

Рівень
негативног
о впливу
(високий/ни
зький)
1.
Неможливість
на Середній
місцевому
рівні
об’єктивно впливати на
роботу підприємств в
сфері реєстрації реальних
обсягів виробництв та
залученої найманої праці
шляхом
перевірок,
приписів,
колегіальних
рейдів.

Відповідальни Можливість
й регулюючий пом’якшення/покращення
на
орган
місцевому рівні (опишіть детально
кроки/дії)

2.Юридична
реєстрація Середній
підприємств не за місцем
розташування.

Верховна Рада Можливість на законодавчому рівні
України,
зобов’язати власників підприємств
Кабінет
проводити
юридичну
реєстрацію
Міністрів
підприємства та сплачувати податки за
України.
фактичним
місцем
розташування
виробництва, а не місцем розташування
головного офісу.

Верховна Рада З метою виявлення не зареєстрованої
України,
робочої
сили
на
місцевих
Кабінет
підприємствах
систематично
Міністрів
проводяться рейди та перевірки, за їх
України.
результатами складаються протоколи,
які лише частково виконуються
власниками
підприємств.
Частина
підприємців відмовляється допускати
робочу
групу
на
територію
підприємства для перевірок.

Таблиця до розділу 6.6. сторінка 7
Таблиця № 15
Переваги та недоліки 5
ПЕРЕВАГИ
НЕДОЛІКИ
1. Передача частини податків до місцевого 1. Неможливість на місцевому рівні об’єктивно
бюджету, що позитивно впливає на розвиток впливати на роботу підприємств в сфері
територіальної громади.
реєстрації реальних обсягів виробництв та
залученої найманої праці шляхом перевірок,
приписів, колегіальних рейдів
2. Зняття мораторію на перевірки приватних 2.
Можливість
юридичної
реєстрації
підприємств, що забезпечить контроль за підприємств не за фактичним місцем роботи.
належним виконанням встановлених вимог.

Таблиця до розділу 6.6. сторінка 7
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Таблиця № 16
Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність
Міські, селищні,
№
сільські ради та
п/п населенні пункти в
них
1. Олександрійська
міська рада

Чоловіки
18-34
11121

35-44
5896

Жінки

45-59 Всього
9295

26312

18-34
11406

3544
6789

45-59 Всього
8337

26432

Таблиця до розділу 6.7. сторінка 8
Таблиця № 17
Положення в сфері кваліфікованих трудових ресурсів
Галузь
(за даними
роздаткового
матеріалу 1)

Промислове
виробництво

Харчова
промисловість

Легка
промисловість

Поточне положення в сфері
кваліфікованих трудових ресурсів
(наприклад, значна
нестача/невелика
нестача/відповідність/
перевищення попиту)

Прогнозоване
положення в
майбутньому
(наприклад,
значна/невелика
нестача/відповід
ність/
перевищення
попиту)
Часткова нестача робочої сили через Невелика нестача
відсутність
значної
кількості у
зв’язку
з
закладів
професійно-технічної прогнозованим
освіти та відтоку продуктивних сил підвищенням
з міста в пошуках роботи.
заробітної плати
та покращенням
умов праці.

Достатня наявність робочої сили у Відповідність
зв’язку
з
розташуванням
на
території
міста
профільних
професійно-технічних
закладів,
достатній рівень заробітної плати та
умов праці.
Достатня наявність робочої сили у Відповідність
зв’язку
з
розташуванням
на
території
міста
профільних
професійно-технічних
закладів,
достатній рівень заробітної плати та
умов праці.

Таблиця до розділу 6.7. сторінка 8
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Можливі
напрямки дій

Підвищення
заробітної плати у
виробничій сфері,
офіційне
працевлаштування,
налагодження
професійнотехнічної освіти у
виробничій сфері.
Дій не потребує

Дій не потребує
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Таблиця № 18

Як наше місто сприймається мешканцями
Які позитивні образи наш
муніципалітет проектує в
зовнішнє середовище

Ступінь
важливості
(1-5)
5

Які негативні образи наш
муніципалітет проектує в
зовнішнє середовище
Занепад вугільної
промисловості та зростання
соціальної напруги, пов’язаної
з цим.

Ступінь
важливості
(1-5)
5

Територія, очищена від корупції
та сприятлива для розвитку
бізнесу, залучення інвестицій.

5

Старіння населення, відтік
молоді та кваліфікованих
кадрів у пошуках
високооплачуваної роботи.

5

Індустріальний
«Олександрія».

парк

5

Відсутність вищих
навчальних закладів, що
спричиняє відсутність
кваліфікованих кадрів у
різних сферах.

4

Образ освіченого та культурного
міста.

5

Образ «розумного» міста.

Можливі заходи, які можуть бути з легкістю реалізовані

Під
керівництвом
Залучення інвесторів до створення індустріального парку «Олександрія», що в свою Міська влада,
чергу дасть поштовх створенню нових робочих підприємств та значно зменшить підприємцівідтік молоді та фахівців з міста.
інвестори.
Таблиця до розділу 6.8. сторінка 8
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ДОДАТОК 2: РОЗРОРЯДЖЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ДЛЯ РОЗРОБКИ
ПЛАНУ МЕР ТА СПИСОК ЧЛЕНІВ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗРОБКИ ПЛАНУ

УКРАЇНА
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 13 грудня 2017 року

№ р-160-з
м. Олександрія

Про створення робочої групи з
розробки Плану економічного
розвитку міста Олександрії на
2018-2020 роки
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою розробки Плану економічного розвитку міста Олександрії на 2018-2020 роки

1. Створити робочу групу з розробки Плану економічного розвитку міста
Олександрії на 2018-2020 роки та затвердити її персональний склад згідно з додатком 1.
2. Доручити робочій групі з розробки Плану економічного розвитку міста
Олександрії на 2018-2020 роки розробити та внести на розгляд виконавчого комітету
міської ради проект Плану економічного розвитку міста Олександрії на 2018-2020 роки до
15 лютого 2018 року.
3. Затвердити Положення про робочу групу з групи з розробки Плану економічного
розвитку міста Олександрії на 2018-2020 роки згідно з додатком 2.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

С. ЦАПЮК
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Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 13 грудня 2017 року № р-160-з
СКЛАД
робочої групи з розробки Плану економічного розвитку
міста Олександрії на 2018-2020 роки

ЦАПЮК
Степан Кирилович
БОГОЯВЛЕНСЬКА
Олена Миколаївна
ГРИЦЕНКО
Сергій Петрович
ПИСАРЕВСЬКИЙ
Євген Анатолійович

ГАВРИЛЕНКО
Оксана Віталіївна
МАРКОВСЬКА
Людмила Дмитрівна
ЧЕРЕВАШКО
Ростислав Євгенович

Голова робочої групи:
- Олександрійський міський голова
Заступники голови робочої групи:
- секретар міської ради

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
Секретар робочої групи
- головний спеціаліст управління стратегічного
планування міської ради
Члени робочої групи:
від виконавчих органів міської ради:
- начальник відділу інвестицій та інновацій
управління економіки міської ради
начальник
управління
стратегічного
планування міської ради
- начальник управління економіки міської ради
від депутатського корпусу:
- депутат міської ради (за згодою)

АЛІМОВ
Євген Володимирович
МАТВІЄНКО
- депутат міської ради (за згодою)
Михайло Володимирович
ХОЛОХОЛЕНКО
- депутат міської ради (за згодою)
Олег Анатолійович
від бізнесу та приватних комерційних структур:
ВЯЛИХ
- приватний підприємець (за згодою)
Сергій Анатолійович
КУЧЕРЕНКО
- директор ТОВ ВКП «Кран-Сервіс» (за згодою)
Володимир Вікторович
СЕЛЕЗНЬОВ
- директор ПП «Славяночка» (за згодою)
Сергій Георгійович
від інститутів громадянського суспільства:
БОЛІЛИЙ
- голова громадської ради (за згодою)
Олексій Євдокимович
ДОЖДЖАНИК
- голова громадської організації «Нова Хвиля»,
Володимир Васильович
радник міського голови (за згодою)
ЧУГУЄВЕЦЬ
- громадська організація «Центр громадської
Валентина Миколаївна
активності «Перемога» (за згодою)
26

План місцевого економічного розвитку
Олександрійська міська рада

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 13 грудня 2017 року № р-160-з
Положення про
робочу групу з розробки Плану економічного розвитку
міста Олександрії на 2018-2020 роки
1. Робоча група з розробки Плану економічного розвитку міста Олександрії (надалі –
Робоча група) на 2018-2020 роки має на меті сформувати якісний, детальний план
економічного розвитку міста Олександрії на 2018-2020 роки.
2. Робоча група у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, у т. ч.
законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами Президента
України, рішеннями Олександрійської міської ради, її виконавчого комітету,
розпорядженнями міського голови та даним положенням.
3. До складу робочої групи входять посадові особи місцевого самоврядування,
представники бізнесу та промисловості, інститутів громадянського суспільства, депутати
міської ради, мешканці міста.
4. До повноважень робочої групи належить: формування у встановлені строки
проекту Плану економічного розвитку міста Олександрії на 2018-2020 роки; внесення на
розгляд виконавчого комітету Плану економічного розвитку міста Олександрії на 20182020 роки, коригування Плану за наслідками розгляду.
5. Робоча група формується у складі голови, заступників голови, секретаря та членів
Робочої групи.
6. Голова робочої групи формує порядок денний засідання, скликає та веде
засідання, за його результатами надає доручення, підписує протокол засідання.
Заступники голови Робочої групи скликають та ведуть засідання за відсутності голови
робочої групи.
7. Секретар робочої групи веде та оформлює протокол засідання, робить витяги з
нього. Члени робочої групи зобов’язані приймати участь у засіданнях робочої групи.
Члени робочої групи мають право вносити пропозиції та доповнення до Плану
економічного розвитку міста Олександрії на 2018-2020 роки.
8. Засідання робочої групи вважається чинним, якщо на ньому присутні більше
половини членів робочої групи. Проведене засідання оформлюється протоколом. За
наслідками засідання приймаються рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувала більшість від затвердженого складу членів Робочої групи. Рішення
робочої групи оформлюються у вигляді додатків до протоколу. Рішення робочої групи у
формі витягів з протоколу направляються виконавчим органам міської ради.
9. Засідання робочої групи проводяться у міру потреби, але не рідше ніж кожні
2 тижні.
10. Робоча група припиняє свою діяльність 15 лютого 2018 року, або після
вичерпання повноважень – затвердження Плану економічного розвитку міста Олександрії
на 2018-2020 роки на засіданні виконавчого комітету.

Керуючий справами
виконавчого комітету

В.ЧЕБОТАРЬОВ
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The economic development of Oleksandriya provides every citizen with opportunities
for employment, successful business and income generation to ensure a decent
standard of living.
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PREFACE
The City of Oleksandriya, with the support of the EU Initiative
"Mayors for Economic Growth", has elaborated the Plan of local economic
development of the city of Oleksandriya for 2018-2020 years.
The specially created working group, which worked at the Plan,
included representatives of local self-government bodies, responsible for the
economic development of the territorial community, successful businessmen,
representatives of civil society institutions, including those, who have been
engaged in grants for a long time and actively collaborating with Ukrainian and
international donor organizations and international technical assistance
projects.
The purpose of this Plan is, first of all, an analysis of the current state
of the economy of Oleksandriya, to identify the main actions for the economic
development of the territorial community for the immediate time period, the
calculation of the necessary human, material and financial resources, which will contribute to the achievement
of the identified goals. The actions, provided in the Plan, are based on the conclusions of the analytical studies,
carried out by the working group.
City of Oleksandriya intends to implement all provisions of the Local Economic Development Plan
2018-2020 in full volume at the high professional level with the involvement of professionals, businessmen, a
wide range of public and officials of the Oleksandriya City Council.
I am sure, that the implementation of the Plan will ensure creation of new jobs, growth of the economy
of the territorial community, which, in turn, will positively affect the wages and improve the standard of living
of our community members.
Sincerely
Oleksandriya City Mayor

Stepan Tsapiuk

To obtain a copy of this Plan, contact:

Name:

Liudmyla Markovska

Position:

The Head of Strategic Planning Department

Address:

prospect Soborniy, 59, Oleksandriya,
Kirovohrad region, Ukraine, 28000

Phone:

+38(05235)-7-21-91

Fax:

+38(05235)-7-21-91

E-mail:

uprstrategy@ukr.net

Website:

olexrada.gov.ua
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1. SUMMARY
The city of Oleksandriya is located in the center of the Kirovohrad region at a distance of 75
kilometers from the regional center and 350 kilometers from the capital - Kyiv, the nearest seaport is located
in the city of Mykolaiv (250 kilometers from the city of Oleksandriya). The nearest airport is located in the
regional center. The city is situated at the crossroads of state and international significance.
The population of the city is about 90 thousand inhabitants.
Oleksandriya is an industrial city. Leading industries: machine building (electrical products, cranes, lifting and
transport equipment, knots and parts for agricultural machinery), food and furniture industries, foundry
production, fabrication of metal structures and printing products.
The Local Economic Development Plan for 2018-2020 was developed within the framework of the
EU's "Mayors for Economic Growth" Initiative. It is a new document in the planning system designed to
increase the economic potential of the territorial community by promoting the creation and development of
existing micro and small enterprises in the service sector, clothing and food industry.
Given the limited access to credit resources and the lack of short-term prospects for improvement of
the situation with SSE financing in the city in particular and in Ukraine as a whole, the Plan is oriented on
potential and active entrepreneurs, who have certain resources and the desire to invest in the creation and
development of their own business at the territory of the community of Oleksandriya. Based on the SWOT
analysis, it has been determined that the strengths of the community are: the advantageous geographical
position is the available amount of unoccupied labor, minerals; weaknesses include: a labor force abroad, a
decline in industrial production and a decrease in the number of private entrepreneurs. To minimize the impact
of the latter, the plan is directed, in particular: to increase the number of private entrepreneurs, to increase the
number of jobs, to improve revenue to the local budget. Capabilities include a broad platform for business
development. Potential threats to the city's economic development are the outflow of labor abroad, declining
revenues to the local budget, reducing the number of jobs and production.
The main objectives of the Plan implementation are:
- to provide information and resource support for entrepreneurship development;
- to ensure wide awareness in Ukraine and abroad of products and services of local producers;
- to promote increased investment.
Among the main activities of the plan are:
- the creation of a small business development center;
- the development and implementation of community marketing strategy;
- the development of an investment passport of the community with a list of investment projects.
The plan will be implemented through a local budget and an active contribution from the territorial
business community. Prior to the co-financing of individual action plans, higher-level budgets, national
development programs and, if possible, funding from international donor organizations will also be involved.
The development of the Plan was carried out by a working group with the direct participation of the
deputy corps (25% of the working group), successful local businessmen (25% of the working group) and
active representatives of civil society institutions (25% of the working group).
2. LIST OF TABLES AND SCHEMES
Table 1 - Action Plan
p. 11
Table 2 - Scheme of financing
p. 13
Table 3 - Monitoring indicators
p. 15
Table 4 – Creation information of the
Local Economic Development Plan of Oleksandriya
to section No. 5, page 6
Table 5 – Types of economic activity
to section No. 6.1, page 6
Table 6 – Advantages and disadvantages 1
to section No. 6.1, page 6
Table 7 – Assessment of cooperation at the local level to section No.6.2, page 6
Table 8 – Disadvantages and advantages 2
to section No. 6.2, page 6
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Table 9 – Industries (sub-sectors) of growth and their
problems
Table 10 – Advantages and Disadvantages 3
Table 11 – Access to financing
Table 12 – Infrastructure
Table 13 – Disadvantages and advantages 4
Table 14 – Regulation in the field of economics
Table 15 – Advantages and disadvantages 5
Table 16 – Qualified labor resources, inclusiveness
Table 17 – How our city is perceived by inhabitants
Table 18 – Ways to achieve a balance between
demand for skilled workforce and capabilities
Employment in Municipal Education – System
Analysis
Table 19 – Qualified Resources
Table 20 – Advantages and disadvantages 6

to section No. 6.5, page 7
to section No. 6.5, page 7
to section No. 6.4, page 7
to section No. 6.5, page 7
to section No. 6.5, page 7
to section No. 6.6, page 7
to section No. 6.6, page 7
to section No. 6.7, page 8
to section No. 6.7, page 8

to section No. 6.7, page 8
to section No. 6.8,page 8
to section No. 6.8, page 8

3. LIST OF ABBREVIATIONS
The Sustainable Development Strategy 2030
Oleksandriya City Council
Mayors for Economic Growth
The Plan of Local Economic Development of
Oleksandriya City for 2018-2020
The United Nations
The Center for the Provision of Administrative
Services
Limited Liability Company
Public joint stock company
The Union of Independent States
The European Union
The World Trade Organization
Mass media
Transnational corporation
Value Added Tax
The City Enterprise Support Fund
Internally displaced persons
Anti-terrorist operation
Small social entrepreneurship
Material and technical assistance

- the Strategy.
- OCC

- M4EG
- the Plan
- the UN
- CNPC
- LLC
- PJSC
- CIS
- the EU
- the WTO
- MEDIA
- TNC
- VAT
- MFSP

- IDS
- ATO
- SSE
- МТА

4. INTRODUCTION TO THE PLAN
Oleksandriya city joined the EU's “Mayors for Economic Growth” Initiative in July 2017, in the
framework of which it is developing the Plan of Local Economic Development of Oleksandriya for 20182020.
The city of Oleksandriya is located in the center of the Kirovohrad region, at a distance of 75
kilometers from the regional center and 350 kilometers from the capital (by rail - 3.5 hours, by motor transport
- 4 hours), the nearest seaport is located in the city of Mykolaiv (250 km from the city of Oleksandriya). The
nearest airport is located in the regional center. The city is at the crossroads of state and international
significance.
There is a steady tendency in the city to decrease population as a result of negative natural population
growth and negative migratory flows from the city to other regions and states. In 2017, the statistical indicator
of the population was 90 310 people, in 2015 - 91 977.
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The main objective of the city's accession to the EU's “Mayors for Economic Growth” Initiative is to
borrow best practices in partnership, new tools for local economic development planning and implementation
of projects that are common to business.
The plan of local economic development based on a similar methodology is being developed by the
city council for the first time. Although it is a document of a separate purpose, but when it was developed, the
main provisions of the Urban Infrastructure Plan and the Strategy of Sustainable Development of the city until
2030 were taken into account.
The document was developed in partnership with representatives of private business, civil society
institutions, deputy corps and other interested groups and members of the community.
The working group carried out a systematic analysis of the city's economic situation, according to the
structure proposed by the M4EG Initiative, and based on its SWOT analysis.
Based on the conclusions of the analytical part, the working group reached a consensus on the vision
of the city's economic development and formulated the relevant goals and actions for their achievement, which
are detailed in the following sections of this Plan.
Financing of measures will be carried out at the expense of the city budget, entrepreneurs'
contributions, donor resources.
The city of Oleksandriya intends to fully implement on the high professional level all provisions of the
Economic Development Plan of Oleksandriya for 2018-2020.
5. PROCESS OF DEVELOPMENT OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT PLAN
The process of elaboration of the Plan of Local Economic Development in Oleksandriya for 20182020 lasted six months. By the order of the mayor, a working group for preparing the Local Economic
Development Plan was created (see Appendix № 2, pp. 25-27). Its membership included 16 participants (see
Appendix № 2, pages 25-27) in the following ratio: the deputy corps (25% of the working group), local
businessmen (25% of the group) and active representatives of civil society institutions (25% of the
composition of the group).
Two meetings of the working group and a series of consultative surveys of the population and
entrepreneurs were held.
The Plan applied information provided by the City of Economics Department, City-Regional
Employment Center, City-Regional Statistics Department, etc. The Department of Strategic Planning of the
City Council collected, analyzed, systematized the information and incorporated it into the forms proposed in
the framework of the EU's “Mayors for Economic Growth” Initiative.
There was some difference in the vision of different group members when formulating the components
of the SWOT analysis, defining the vision and objectives, action plan, activities and expected results. But
through a constructive dialogue and a search for common objective decisions, a single point of view regarding
the main provisions of the Plan was formed. In more detail, the process of preparation of the Plan is described
in Table 4 (see table 4, page 17).
6. LOCAL ECONOMIC ANALYSIS
6.1. ANALYSIS OF LOCAL ECONOMIC STRUCTURE
In the city 12 large enterprises, 35 medium-sized, 28 small and 8215 micro-enterprises are situated and
carry out activities.
As for the sectoral distribution, traditionally most of the city's enterprises are concentrated in trade,
industry and construction.
The industrial sector of the city includes enterprises of mechanical engineering, light industry and food
industry. The most promising branch of the industrial complex of the city is machine building.
The volume of industrial products sold in the industry grows year by year (in 2017, products and
goods sold in the amount of 517.2 million hryvnia, in 2016- 448.3, in 2015 - 442, 8 million hryvnia).
In general, according to various types of economic activity, the volume of sold products of local enterprises
amounted to - 1101.7 million hryvnia. In 2017, it grew to 1,441 million hryvnia.
The average monthly salary has a tendency to increase. So, in 2015, the average monthly salary
amounted to 2 700 hryvnia. In 2016 and 2017 there were 3 332 and 5 125 hryvnia, respectively.
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The city's economy is characterized by a fairly large share of profitable enterprises in the total number
of enterprises.
The city enterprises are actively engaged in foreign economic activity.
Each year, the focus of local enterprises on the markets of European countries increases. Despite the
low investment rating of Ukraine so far, local authorities, in cooperation with local entrepreneurs, have to do
more systematic action in order to promote investment attraction.
The unemployment rate tends to increase. It is especially difficult to find work for young people, even
if there is a diploma about higher or secondary special education.
Recently, due to changes in the current legislation and the lack of effective at least consulting and
information support, there is a decrease in the number of private entrepreneurs and a tendency towards the
elimination of small enterprises is observed (see tables 5-6, page 17-18).
Trade in Oleksandriya remains one of the most profitable industries, but the prospects for further
extensive expansion of the trade sector in the city are limited.
The most promising areas for the development of small entrepreneurship and the creation of jobs
(especially for young people and women), taking into account demand and trends in its growth, as well as
export potential, are the clothing and food industry, as well as consumer services (for the local market).
The analysis of the business environment of the city shows that the support of the business, in
particular, in the promising areas of the economy (clothing and food industry, provision of household services)
by local governments through the creation of the Small Business Development Center, is a priority objective
of the Plan of M4EG.
6.2. INTER-SECTORAL COOPERATION AND INTERACTION AT LOCAL LEVEL
Oleksandriya local authorities actively interact with non-government organizations, civic activists,
associations and other unions.
In 2016, the City Mayor's Decree established an "Advisory Committee on Promoting Civil Society
Development in Oleksandriya City under the City Mayor", which was a collegial and consultative and
advisory body. The members of the advisory committee were 19 representatives of non-governmental
organizations. The openness of the meetings of the Advisory Committee was ensured by creating conditions
for the media to be present on them. Publicity - through the prompt placement of information on the activities
of the Advisory Committee, with the placement of materials on the website of the official Internet
representation of the city council.
The city has a Coordinating Council on Entrepreneurship Development and Consumer Rights
Protection, which is an advisory and consultative body that promotes the implementation of local and state
policy in the field of entrepreneurship development and consumer protection in the city of Oleksandriya.
Since 1995, the Association of Industrialists and Entrepreneurs (Employers) has been operating in
Oleksandriya. The union is a social organization comprising 60 members, namely industrial enterprises,
construction organizations, business structures, branches of banks, insurance companies, educational
institutions, utility companies, employees of the executive committee, city district employment center and the
management of the Pension Fund of Ukraine in Oleksandriya.
The successful forms of cooperation in the city include the holding of regular meetings of the
Coordinating Council, the Union of Industrialists and Entrepreneurs, the participation of business
representatives and non-governmental organizations in the working groups for the development of the Strategy
of the city until 2030, the plan, communication strategy and marketing strategy.
The main problems that can be solved through the establishment of the effective cooperation are the
lack of effective communication between the authorities, business and the community. The necessary
conditions for the successful cooperation are the development and implementation of the City's
communication strategy, as well as the renewal of the Advisory Committee.
Promising areas for cooperation should be the establishment of trusting relationships in the community
through effective communication "business - government-community", including the introduction of an
electronic "Citizen's Cabinet" that will shorten the time for information and decision-making on citizens'
appeals, as well as simplify accessibility to administrative services.
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6.3. TRANSFER OF CORRUPTION ADMINISTRATION,
WHICH PROMOTES DEVELOPMENT OF BUSINESS
Today, the City Council of Oleksandriya and its executive bodies work openly and transparently,
simplifying all bureaucratic procedures for the residents of the city community, in particular, and for
representatives of business structures. First and foremost, this is the active work of the Center for the provision
of administrative services. In particular, today the Center for the provision of administrative services provides
a significant amount of services to the inhabitants of Oleksandriya, some of which relate to permitting and
conciliation procedures: disposal of land, the opening and liquidation of private enterprises, the issuance of
permits for various types of work, etc.
Another type of transparent work of local authorities is the open meeting of the executive committee
and the sessions of the city council, permanent deputy committees, working groups and commissions under
the executive committee of the city council, etc. Some of the meetings are broadcasting live on the Internet. At
the Oleksandriya City Council, a public council is active. For the purpose of open and transparent access to
public procurement, all tenders and applications for the purchase of certain goods and services are placed in
media-determined by law and on specially created Internet resources. All information on the work of the city
authorities is posted on the official website of the Oleksandriya City Council.
6.4 ACCESS TO FINANCING
Sections and branches of all-Ukrainian banks, as well as credit unions operate in the city.
Business loans in the city can be obtained at the offices of banks. Despite different lending conditions,
a high percentage for all loans is used by all banks, which reduces the availability of financial resources for
small and medium-sized businesses.
There is no single platform where you can get acquainted with all the possibilities to receive funding.
With regard to bank loans, the generalization of offers on a single resource is complicated, since most
banks may declare lending conditions solely on the terms of an individual approach to each client, due to the
high lending rate of the national bank, it is unlikely that lending products for entrepreneurs will be attractive.
In Oleksandriya, there is the City Enterprise Support Fund. In order to provide financial support to small and
medium-sized businesses of Kirovohrad region on a fee and back basis, for business entities operating in the
field of production, agriculture and agro-tourism in 2017 a competition was announced of business plans of
small and medium-sized enterprises medium business. “The Regional Fund for Entrepreneurship Support in
the Kirovohrad region”, within the framework of the implementation of the Integrated Program for the
Development of Small and Medium-Sized Enterprises in the Kirovohrad region for 2017-2018, implements
the program. The amount of financial support is provided in the amount of up to 500 000 hryvnia. Most of the
grant proposals for SME financing are aimed at supporting the IDS and ATO participants.
6.5 LAND RESOURCES AND INFRASTRUCTURE
The city of Oleksandriya has a large number of vacant land plots, the vast majority of which have an
industrial destination. One of the strategic directions of the development of the city of Oleksandriya, the city
authorities considers the creation of an industrial park in the city. The concept of "Industrial Park"
Oleksandriya" is the basic document for the implementation of the City Development Strategy. In 2017, the
implementation of measures to implement the idea of creating an "Industrial Park" Oleksandriya" in life
began. In 2018, "Industrial Park" Oleksandriya" was entered in the register of industrial parks of Ukraine
under the number 31.
6.6. LEGAL AND INSTITUTIONAL BASE
The Oleksandriya City Council, its executive committee, executive bodies exercise their powers
within the constitution of Ukraine, the laws of Ukraine, guided by the resolutions of the Cabinet of Ministers
of Ukraine and decrees of the President of Ukraine. Within its own jurisdiction, the Oleksandriya City Council
and its executive committee make decisions and the Oleksandriya city mayor his orders. They are mandatory
for execution on the territory of the relevant council.
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In order to improve the economic situation, the development of the economy, the Oleksandriya City
Council has developed and approved the Strategy of Sustainable Development of the City of Oleksandriya for
the period up to 2030 and the Urban Infrastructure Plan.
The executive bodies of the Oleksandriya City Council are involved in the implementation of the state
regulatory policy. In order to systematize regulatory acts, the register of its own current regulatory acts of the
Oleksandriya City Council and its executive committee is kept and timely updated.
The normative-legal acts of the city council are adopted using the procedure of public discussion of
their impact on various groups of society, their number is optimized. 13 tax acts and 34 acts in the field of
improvement are acted and monitored regularly. In general, the balance of various interests can be sustained.
In order to study the opinion of the business community, a survey was conducted on the main
problems that exist in the city in terms of doing business 355 businessmen were interviewed. The main
regulatory problems of the business community are recognized by high regulatory pressure, frequent changes
in economic legislation, high levels of taxation, problems with obtaining permissions to connect to the grids,
complicated procedures for the registration and use of land and obtaining building permits. The development
of industry and trade, the construction of new enterprises based on the latest technologies and the development
of green tourism are recognized as the most promising for the development of the city.
Promising measures for economic development are expanding the list of services provided by the
Center for the provision of administrative services for business entities, introduction of electronic document
circulation and updating of the interface of the city council website in order to facilitate the search for
information on the adopted regulatory acts, free land plots, communal property objects, rental rates.
In order to promote the development of the city's economy, attracting investment in the development
of the territorial community, the city council formed the following executive bodies: the city council's
economic management, the city council's strategic planning, and the City Enterprise Support Fund (see tables
14-15, pages 22-23).
6.7. QUALIFIED LABOR RESOURCES, INCLUSIVITY
Nowadays the population of the city is 80.1 thousand people, with Oleksandriya subordinated to the
settlements of Oleksandryiske and Pantaivka, with the area of 6,142 hectares, 89.6 thousand people live.
The total number of pensioners in the city is 26850 people.
The total number of registered unemployed persons is 4 370 people, which is 7.3% of the ablebodied population. Total number of able-bodied population is 52 744.
Analysis of the labor market and available labor resources in Oleksandriya showed that a
significant part of the able-bodied population is in seasonal migration to large cities of Ukraine and abroad,
where conditions of work and wages are much higher. Unemployment is slowly but steadily rising. This
creates problems in the supply of labor resources of local enterprises. Among the unemployed, a large
number of unskilled laborers, which can`t replace the lack of workers at local enterprises.
Another problem is the significant aging of the population, since almost half of the residents are
retired, both by the years of service and by age. The share of pensioners is increasing, while the share of the
able-bodied population is decreasing
A significant amount of able-bodied age has been reduced from the enterprises of the garment and
food industry. The local labor market is oversaturated by the specialists of the corresponding professions.
At the same time, there is a need in the professions of the construction industry, locksmiths, electricians,
turners, millers, etc.
Also, there is a tendency to increase the outflow of labor from the city to large cities of Ukraine and
abroad in search of better work with high wages. A significant number of people work in the local
enterprises illegally, that is, with no registration, receiving a salary "in envelopes". These factors have a
negative impact not only local taxes and fees, but also the ability to objectively assess the working capacity
of the city.
Oleksandriya vocational education, primarily, is aimed at graduates in the food industry, medical,
educational and cultural industries. A small part of graduates, are the specialists in the field of industrial
production. It is one more factor that influences the regression in the development of the city's production.
A significant part of the employees is not formally employed, the rest of the unemployed are not registered
at the employment center. These factors make it impossible to draw up a complete and objective picture of
the labor market (see table 16,17,18 pages 23-24).
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It would be advisable to create a Support Center for Entrepreneurship, which would provide
training, consulting and information services to start-up entrepreneurs on business organization, marketing,
successful sales, etc.
It is planned that the Center will be located in the city council building for the next two years with
the prospect of expanding its activities for the future.
The Center will provide services based on existing demand and act in close cooperation with other
local, regional and national business development institutions, as well as international donor development
projects.

6.8. EXTERNAL POSITIONING AND MARKETING
Oleksandriya has a significant export of goods. Commodity structure of exports consists of
machinery, equipment and mechanisms, electrical equipment, products of animal origin.
The volume of goods turnover from 2015 is increasing. Thus, in 2015, the volume of goods
turnover amounted to 850 million hryvnia, in 2016 and 2017 - 999.9 and 1068 million hryvnia,
respectively. In 2018, the planned volume of trade turnover was at the level of 1153 million hryvnia.
Today, a significant proportion of local companies, unfortunately, cannot compete with other companies,
including foreign importers and TNCs. Local enterprises are oriented to the local, regional and state
markets, where, in some areas, in particular, machine building (production of agricultural machines,
equipment and crane engineering) can compete with other companies. An important element of modern city
management is ensuring its investment attractiveness and attractiveness for residents and guests. The city of
Oleksandriya is developing in accordance with the City of Oleksandriya development strategy until 2030,
approved in 2016. The strategy includes the following tasks: make the city attractive and open, ready for
innovation and partnership; to support business through active promotion of all city opportunities; make the
city a tourist and business center of the Kirovohrad region, which will be known in Ukraine and abroad;
working together to create a vibrant and cultural life and to develop intercultural dialogue to attract tourists
and new people.
In order to promote local potential exporters and their products in the city there is a separate section
on the site of the Oleksandriya City Council, as well as the Investment Passport of the city.
7. SWOT-ANALYS
Oleksandriya economy has its strengths and weaknesses, which above all, depend on available
resources, natural minerals, etc. Below are specific values and metrics for 4 criteria.
Strengths:

Weak sides:

- favorable geopolitical location (in the center of
Ukraine, a small distance to the river and sea ports,
the presence of railways, transport links), which
contributes to the development of logistics;
- near the city there are natural resources,
minerals, the presence of fertile lands;
- the territory is safe in terms of earthquakes due to
its location on the Ukrainian crystalline shield;
- availability of high-quality financial services
(developed financial infrastructure);
- the availability of free land plots for the
placement of production facilities;
- the presence of unfinished construction objects,
"brownfields" - industrial buildings, that are not
used;
- the largest industrial potential is concentrated in
the engineering and manufacturing industry;
- due to insignificant technogenic loading, low

- lack of opportunities for participation in crossborder programs and projects, which does not
contribute to attracting additional financial resources
for social, educational, cultural and interregional
integration;
- insufficient level of provision of free areas of the
industrial zone with necessary communications;
- a significant part of the main industrial assets of the
industry is physically worn out and morally outdated;
- low level of development of industrial and nonproductive infrastructure, in particular, housing and
communal services, transport and information
communications;
- unsatisfactory technical condition of the
overwhelming majority of objects of communal and
state housing stock;
- lack of a strong construction and investment
structure in the field of housing construction;
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population density, the city is promising in terms
of placing productive forces;
- developed infrastructure for the reproduction and
development of scientific and technical potential,
training of specialists for the main branches of the
economy;
- the availability of free human resources that can
be used to attract investments in the development
of servicing sectors of the agricultural sector,
processing industry, and the development of
minerals;
- the industry of Oleksandriya is currently
characterized, first of all, by a powerful machinebuilding complex – enterprises, whose products
are in demand not only in the city and region, but
also abroad.

- outflow of young scholars outside the city; as a
result of the unresolved issues of social and domestic
facilities and further professional growth;
- the outflow of qualified specialists into the
commercial sector of the economy, as a result of
which, part of the industrial enterprises lost the ability
to improve the qualitative and operational
characteristics of products;
- demographic problems (aging population).

Opportunities:
- access to the markets of the CIS, Central and
Southern Europe, due to the good location in the
center of the road transport infrastructure;
- In the vicinity of the city are located: a knot station
of the town of Znamianka, which is located, at the
crossroads of intensive freight transport linking the
eastern and southern regions with seaports and
western neighbors; station Korystivka;
- inflow of investments in connection with
improvement of the image of Ukraine, Kirovohrad
region;
- Potential opportunities to attract investments for the
construction and modernization of industrial
enterprises, development of the transport network,
reconstruction and renovation of the housing stock,
utility facilities;
- airport is in the regional center (75 km
Kropyvnytskyi city)

Threats:
- insufficiently intensive use of favorable
geopolitical location;
- increased competition after Ukraine's accession
to the WTO and the EU, outflow of skilled labor,
increase in its value;
- inflation processes;
- rising prices for energy and fuel (utilities and
transportation costs);
- insufficient supply of own water resources;
- delay of VAT refund to exporters;
- instability of the economic situation in the
country and the rate of the national currency;
- Rising prices for raw materials.

8. VISIONS AND OBJECTIVES
The city of Oleksandriya, which is expected to improve significantly the key indicators of local
economic development, create new jobs, which will contribute to the development of the local economy and
increase the living standards of the community's inhabitants, thanks to the Action Plan's implementation at the
beginning of 2021.
The vision of the community is: the economic development of Oleksandriya provides each of its
inhabitants with opportunities for employment, successful business and income generation to ensure a decent
standard of living
The main development goals for 2019-2020 are:
1. To provide information and resource support for the development of entrepreneurship.
2. To provide wide awareness in Ukraine and abroad of products and services of local producers.
3. To promote investment.
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9. PLAN OF ACTION
This table shows the information on the successive actions of the participant of the MEA on the implementation of the plan of local economic development. In
particular, it outlines the main objectives, specifies timelines for the implementation of the plan, provides information on the partners and co-implementers of the
project, indicating the amount of funds for the project as a whole. The final result and its indicators are separately determined.
Table № 1. Plan of action
Thematic blocks
The main
Action/ project
Duration
Participating
Costing, national
Monitoring
Results /
objectives
ideas
(start /end)
Partners
currency (euro
indicators / result
(totals) Indicators
equivalents)
(product) indicators
and targets
and targets
1. Intersectoral
1.1 Creation and
Opening
300 000,00 uah/
Provide
City Council,
Information and
The center has a
cooperation and
functioning
of
the
05.2019
9646
euro
information
public
resource support for room equipped
mutual interaction on and consulting Center for the
and
associations of
the development of
with furniture
the personal area
functioning
support
for Promotion of Small
private
entrepreneurship in
and equipment,
2. Quartered labor
Business
з 06.2019 –
entrepreneursh
entrepreneurs,
selected industries is hired staff,
resources
Development
till 12.2020

ip
development
(with
emphasis on
small
businessmen
in the sewing
and
food
industry and
services)

private business

1.2. Selection and
training of the
Center staff

04.201905.2019

1.3. Assessment of
needs and
identification of
training and
consultation topics
1.4.Definition of
the range of partner
organizations and
projects providing
training services

07-08.2019

City council,
public
associations of
private
entrepreneurs
OCC, staff of the
center

09-10.2019

OCC, staff of the
center

11

provided

20000, 00 uah/
643 euro

The staff of the
Center has been
selected and
qualified

25 000,00 uah/
803 euro

The needs of
entrepreneurs are
defined and the
topics of trainings
and consultations
A preliminary list of
partners and
framework
agreements with
them have been
determined

10 000,00uah/
322 euro

services are
provided
according to a
separate plan.
The Center's
services are used
by at least 200
community
members a year
At least 2 labor
agreements,
certificates of
education have
been concluded
1 survey of needs
of entrepreneurs
was conducted
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1. Inter sectoral
cooperation and
interaction at the
local level
2. External
positioning and
marketing

1. Inter sectoral
cooperation and
interaction at the
local level
2. External
positioning and
marketing
3. Land Resources
and Infrastructure

1.5.Trading
training and
consulting support

11.201912.2020

Staff of the
center, partner
organizations and
projects of MTАOCC, center staff,
consultants in
external
positioning and
marketing -

20 000,00 uah/
643 euro

Information and
consulting support is
provided

2. To provide
wide
awareness in
Ukraine and
abroad of
products and
services of
local
producers

2.1. Development
of a marketing
strategy for the
promotion of local
product
manufacturers and
service providers
for 2019
Implementation of
a special action
plan for 2019

04-07.2019

30 000,00 uah/
965 euro

Strategic and
operational planning
documents are
developed

08.201912.2021

OCC, staff of the
center, identified
partners and
program
implementers

250 000,00 uah/
8038 euro

According to the
indicators of the
implementation
of the action plan
marketing action

03-06.2019

OCC, specialists in
the
field
of
investment
attraction,

100 000,00 uah/
3215 euro

A wide awareness of
products and
services provided by
local producers in
Ukraine and abroad
has been provided
Investment passport
of the community
with a list of
investment projects

3 To promote
increased
investment

3.1.Development
of the investment
certificate of the
community with a
list of investment
projects
3.2. Distribution of
information about
investment projects
among potential
investors

з 06.2019
till 12.2020

ОСС

20 000,00 uah/
643 euro

Information is
widespread

Information is
distributed
through
placement on
relevant web
resources and by
way of
addressing

once a
quarter

12

1 list of partners
and at least 4
framework
agreements
Approved
Strategy (1) and
Plan (1)

Passport in
English and
Ukrainian
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3.3. Setting up
protocols on intent
and investment
agreements

during 20192020

ОСС, businessmen

10 000,00 uah/
322 euro

Investment is
increased

A minimum of 5
protocols of
intent and 2
investment
agreements of at
least 1 million
Euro have been
concluded

10. SCHEME OF FINANCING
In this table, a deciphering the expenditure estimates for the implementation of the objectives of the local economic development plan. Thus, specific amounts of
funds are indicated in the planned directions, the source of financing is described.
Table № 2. Scheme of financing
Acti
Planned costs:
Total:
Source of funding
Lack of funds (in
Notes
ons
UAH and EUR)
Local
Budget of upper Private sector
Donors
budget
level
(in UAH and
(in UAH and
(in UAH and
(in UAH and
EUR)
EUR)
EUR)
EUR)
1.1
Creation and operation
300 000,00UAH/
40%
20%
20%
10%
10%
of the Center for the
9646 EUR
120 000
60 000 UAH
60 000 UAH / 30 000 UAH/
30 000 UAH/
Promotion of Small
UAH/3858 EUR
/1929 EUR
1929 EUR
965 EUR
965 EUR
Business Development
1.2
Selection and training of
20000, 00 UAH/
100%
the staff of the Center
643 EUR
1.3
Assessment of needs and 25 000,00 UAH /
100%
definition of training and
803 EUR
consultation topics
1.4
Determine the range of
10 000,00 UAH/
100%
partner organizations
322 EUR
and projects that provide
training services
1.5
Providing training and
20 000,00 UAH/
100%
consulting support
643 EUR
2.1
Development of a
30 000,00 UAH/
50%
50%
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2.2

3.1

3.2

3.3.

marketing strategy for
965 EUR
the promotion of local
product manufacturers
and service providers for
2019-2025 and a related
action plan for 20192021.
Implementation of a
250 000,00 UAH/
special action plan for
8038 EUR
2019-2021
Development of an
100 000,00 UAH/
investment passport of
3215 EUR
the community with a
list of investment
projects
Distribution of
20 000,00 UAH/
information about
643 EUR
investment projects
among potential
investors
Signing of protocols of
10 000,00 UAH/
intent and conclusion of
322 EUR
investment agreements
TOTAL: UAH/ЄВРО
785 000 UAH /
25 240 EUR

15 000 UAH/
483 EUR

15 000 UAH/
482 EUR

60%
150 000 UAH/
4 823 EUR
60%
60 000 UAH/
1929 EUR

20%
50 000 UAH/
1608 EUR
40%
40 000 UAH/
1286 EUR

10%
25 000 UAH/
803 EUR

10%
25 000 UAH/ 803
EUR

UAH/ЄВРО
70 000 UAH /
2 250 EUR

UAH/ЄВРО
55 000 UAH /
1 768 EUR

100%

100%

UAH/ЄВРО
415 000 UAH /
14 147 EUR

UAH/ЄВРО
60 000 UAH /
1929 EUR
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11. INDICATORS AND MECHANISMS OF MONITORING
This table details the project activities, the duration of its stages and specific tasks. The results of the project are indicated separately. They are formed
according to the time principle.
Table № 3. Indicators and monitoring mechanisms
Actions\Ideas of the project (s)
Duration
Expected results
From 1-st to 6-th
From the 7-th to the From the 13-th to From the 19-th to
month
12-th month
the 18-th month
the 24-th month.
1.1 Creation and functioning of the Center
06.2019 – 12.2020
Opening (in the
Functioning of the
Functioning of the Functioning of the
for the Promotion of Small Business
premises of the city
Center
Center
Center
Development
council)
1.2. Selection and training of the Center staff
04.2019-05.2019
Selection and
training of staff
1.3. Assessment of needs and identification
07-08.2019
Assessment of needs
of training and consultation topics
and definition of
training and
consultation topics
1.4.Definition of the range of partner
09-10.2019
Determine the range
organizations and projects providing training
of partner
services
organizations and
projects that provide
training services
1.5.Trading training and consulting support
11.2019-12.2020
Providing training
Providing training Providing training
and consulting
and consulting
and consulting
support
support
support
2.1. Development of a marketing strategy for
04-07.2019
Development of
Development of
the promotion of local product
marketing strategy
marketing strategy
manufacturers and service providers for
and plan
and plan
2019-2025 and a related action plan for
2019-2021.
2.2.Introduction of a special action plan for
08.2019-12.2021
Implementation of
Implementation of Implementation of
2019-2021
the special action
the special action
the special action
plan for 2019-2021
plan for 2019-2021
plan for 20192021
3.1.Development of the investment
03-06.2019
Development of
certificate of the community with a list of
investment passport
investment projects
of the community
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3.2. Distribution of information about
investment projects among potential
investors

From 06.2019
till 12.2020
once a quarter

3.3. Signing of protocols of intent and
conclusion of investment agreements

During 2019-2020

Distribution of
information about
investment projects
among potential
investors
Signing of protocols
of intent and
conclusion of
investment
agreements
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Distribution of
information about
investment projects
among potential
investors
Signing of
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Distribution of
information about
investment
projects among
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investment
agreements
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APPENDICES TO THE PLACE OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT OF CITY
OLEKSANDRIYA
APPENDIX 1 - TABLES TO BLOCK 6 - ECONOMIC ANALYSIS
Table number 4
Information
about the preparation of the plan for local economic development in the city of Oleksandriya
№
1

Date and time of conducting
February 2018

3

Type of work
Meeting of the working group on the development of the Plan
of Economic Development of Oleksandriya for 2018-2020
Meeting of the working group on the development of the Plan
of Economic Development of Oleksandriya for 2018-2020
Consultative survey

4

Analysis of collected information and writing a general plan

June-August 2018

2

April 2018
May 2018

Table to section 5, page 6
Table number 5
Types of economic activity

Type of economic activity

Agriculture, forestry, fishing
Industry
Construction
Transport, warehousing, mail
and delivery services
Hotels, restaurants, catering
IT-services
Finance and insurance
Real estate operations
Professional, scientific and
technical activities (including
accounting, architecture,
engineering, research and
development, market research,
veterinary services)
Administrative and auxiliary
services (lease, leasing,
employment, tourism and
booking boxes, security services
and investigations,
administrative services)
Education
Health and social care
Cultural, sporting,
entertainment and leisure
services

Number and % of enterprises (according to the classification)
MicroSmall
Mediu
Large
Total:
enterprises enterpri m-sized enterpri
ses
enterpri
ses
ses
Amount
Amount Amount Amount Amount
%1
2
2
0,5
4
27
6
3
40
9,0
4
3
7
1,6
15
3
0
0
18
4,0
3
5
2

48
1
7
-

-

-

51
1
12
2

12,0
0,3
2,73
0,5

1

3

-

-

4

0,9

3

-

-

-

3

0,7

1
5
90

50
66
-

-

-

51
71
90

11,5
16,1
20,4
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Other services

89

-

-

-

89

20,1

Together

224

208

6

3

441

100%

Table to section 6.1, page 6
Table number 6
Advantages and disadvantages 1
ADVANTAGES
DISADVANTAGES
1. Favorable geopolitical location (in the center of 1. A significant part of the main industrial assets of
Ukraine, a small distance to the river and sea
the industry is physically worn out and morally
ports, the presence of railways, transport links),
obsolete.
which contributes to the development of logistics.
2. Availability of unemployed human resources,
which can be used in attracting investments in the
development of servicing sectors of the
agricultural sector, processing industry, and
development of minerals.

2. The outflow of young scientists beyond the city
due to the unresolved issues of social and domestic
facilities and further professional growth.

3. Availability of unfinished construction objects,
"brownfields" (industrial buildings that are not in
use).

3. The outflow of qualified specialists in the
commercial sector of the economy, as a result of
which, part of the industrial enterprises lost the
ability to improve the qualitative and operational
characteristics of the products.

4. Availability of free land plots for the placement
of production facilities.

4. Low level of development of industrial and nonproductive infrastructure, in particular housing and
communal services, transport and information
communications.

Table to section 6.1, page 6
Table number 7
Assessment of cooperation at the local level
Title and / or
function (scope /
theme to which
the cooperation
relates)

Affiliated institutions
/ individuals

Small business

City Business Support
Foundation of
Oleksandriya

Medium business

Oleksandriya City
Council

Achievements
(it should also indicate how it is
implemented: for example, at the
planning stage, project implementation,
service delivery, on a permanent basis
or periodically/once)
Every year, micro-loans amount to 10-50
thousands UAH for realization of projects
in the field of production, development of
local crafts, creation of new jobs.
Granting of loans is based on preferential
interest-free conditions in the presence of
a business plan and collateral.

Assessment:
successful or
unsuccessful

Simplification of the procedure for
registration of enterprises, reduction of
local taxes and fees for enterprises
registered in the city.

Successful
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Table to section 6.2, page 6
Table number 8
Advantages and disadvantages 2
ADVANTAGES
1. Promotion of local government development of
cooperation and local entrepreneurship. Providing
MFPP with interest-free loans on preferential
terms.

DISADVANTAGES
1. The lack of a broad dialogue between the
authorities and business regarding the legalization of
hired labor and the registration of the real volume of
productions to pay taxes in full to the city budget.

2. Reducing local taxes and fees, simplifying the 2. Misunderstanding of the local business concept of
registration procedure and administrative "social" business and its social component,
procedures for small and medium-sized significant tax evasion.
businesses.
Table to section 6.2, page 6
Table number 9
Areas (sub-sectors) of growth and their problems

Branch
(growth)
Food Industry
Light industry
Engineering
Small business (leisure
organization, service
sector)

The main issues that can be solved
with the help of business support services
Works concertedly, at present, there are no significant problems with the
organization of work in this field.
Works concertedly, at present, there are no significant problems with the
organization of work in this field.
Works concertedly, at present, there are no significant problems with the
organization of work in this field.
The possibility of obtaining loans in the amount of 100-500 thousands UAH
for the implementation of projects in the field of development of local crafts
and services, the creation of new jobs. Receiving loans at preferential
interest-free terms in the presence of a business plan and collateral.

Table to section 6.5, page 7
Table number 10
Advantages and disadvantages 3

ADVANTAGES
1. Promotion of local government development of
cooperation and local entrepreneurship.

DISADVANTAGES
1. The lack of a broad dialogue between the
authorities and business regarding the legalization of
hired labor and the registration of the real volume of
productions to pay taxes in full to the city budget.

2. Reducing local taxes and fees, simplifying the
registration procedure and administrative
procedures for small and medium-sized
businesses.

2. Misunderstanding of the local business concept of
"social" business and its social component,
significant tax evasion.

Table to section 6.5, page 7
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Financial
institution/
donor

Categories of
recipients of a
loan (grant)

City
Business Private
Support
entrepreneurs
Foundation
of
Oleksandriya

Table number 11
Access to funding
Industry /
Requirements (annual
Minimum and
activity to
interest, mortgage, etc.)
maximum loan
which priority
size (grant)
is given in
financing
Production and 10 000-50 000 Real
estate
mortgage,
processing
UAH
availability of a business
plan, creation of new jobs,
obligation to repay the loan
(the loan is provided free of
charge for 2 years). The
decision of Oleksandriya
City Council.

ADVANTAGES
1. Coordinated work of the municipal fund for
entrepreneurship support in the field of urban
lending.

DISADVANTAGES
1. Small amounts of financing for project programs,
which, in turn, does not make a significant number of
jobs.

2. Low interest rate and opportunity to get a longterm loan.

2. The need for a refund, which gives an additional
financial burden on business development.

Table to section 6.4, page 7
Table number 12
Infrastructure
Infrastructure name

Required for private
sector level

Level of security
today infrastructure

Workspace for microenterprises or private
enterprises (workshops) (with/without) common
objects

-

-

Development needs in
the next 6 years
community plots, that
can be used
-

Office premises - (with/
without) common objects

-

-

-

Business incubator (<10
startups / microenterprises;>
10 startups/micro
enterprises)

-

-

-

Business/Industrial Park

02/27/2018 the
decision of
Oleksandriya City

1) improvement of
territory, laying of
internal roads and

The land plot of
communal property
(industrial land (code
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Council No. 456
approved the concept
of the Industrial Park;
April 13, 2018 it is
included in the
Register of Industrial
Parks of Ukraine on
No. 31

Scientific/Technological
Park

tracks, construction
of a fence - 13801,18
thousands UAH;
2) water supply and
sewage - 1191,5
thousands UAH;
3) electricity supply 3840 thousands
UAH;
4) gas supply 35850,0 thousands
UAH

-

-

1102) - for the
placement and
operation of main,
subsidiary and auxiliary
buildings and facilities
of enterprises of
processing,
machine building and
other industries), with a
total area of 24.4803
hectares, at the address:
Kirovohrad region.
Oleksandriya,
"Zavodskyi"
microdistrict,
Kukolivske street, 7
-

Table to section 6.5, page 7
Table number 13
Advantages and disadvantages 4
ADVANTAGES
1. A significant number of free industrial lands,
which can be used for the establishment of
production.

DISADVANTAGES
1. Depletion of communications, located in areas,
related to industrial lands.

2. Land has access to communications, which, in
turn, facilitates the organization of production in
their territory.

2. Lack of regular transport links with areas of
location of industrial lands.

Table to section 6.5, page 7
Table number 14
Regulation in the field of economy
Identified problems
in the sphere of regulation

1. The impossibility at the
local level to objectively
influence the work of
enterprises in the field of
registration of real volumes
of productions and engaged
hired labor through
inspections, regulations,
collegiate raids.
2. Legal registration of
enterprises outside the place
of location.

The level of
negative
influence
(high/low)
Medium

Medium

Responsible
regulatory
authority
Verkhovna Rada
of Ukraine,
Cabinet of
Ministers of
Ukraine.

Possibility of mitigation/improvement at
local level (describe in detail
steps/actions)

In order to detect unregistered workforce
at local enterprises, raids and inspections
are systematically conducted and,
according to their results, protocols are
drawn up, which are only partially
executed by the owners of the enterprises.
Some entrepreneurs refuse to allow a
working group to inspect the territory of
the enterprise.
Verkhovna Rada Possibility at the legislative level to oblige
of Ukraine,
business owners to legalize the company
Cabinet of
and pay taxes at the actual location of
Ministers of
production rather than the location of the
Ukraine.
head office.
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Table to section 6.6, page 7
Table number 15
Advantages and disadvantages 5
ADVANTAGES
1. Transfer of the part of taxes to the local budget,
which positively influences the development of
the territorial community.

DISADVANTAGES
1. The impossibility at the local level to objectively
influence the work of enterprises in the field of
registration of real volumes of productions and
engaged hired labor through inspections, regulations,
collegiate raids.

2. The lifting of the moratorium on inspections of
private enterprises, which will ensure control over
the proper fulfillment of the established
requirements.

2. The possibility of legal registration of enterprises
outside the actual place of work.

Table to section 6.6, page 7
Table number 16
Skilled labor resources, inclusiveness

№
1.

Urban, settlement,
village councils and
settlements in them
Oleksandriya City
Council

Men
18-34
11121

35-44
5896

Women
45-59

Total

9295

26312

18-34
11406

3544
6789

45-59 Total
8337

26432

Table to section 6.7, page 8
Table number 17
The situation in the field of skilled labor resources
Branch
(according to
handouts 1)

The current situation in the area of
skilled labor
(for example, a significant shortage /
small lack / compliance / excessive
demand)

Industrial
production

Partial shortage of labor force due to
the lack of a significant number of
vocational education institutions and
the outflow of productive forces from
the city in search of work

Food industry

Sufficient workforce due to the
location of specialized vocational
schools in the city, adequate wages and
working conditions
Sufficient workforce due to the
location of specialized vocational
schools in the city, adequate wages and
working conditions

Light industry
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Forecast situation
in the future
(for example,
significant / slight
lack / compliance /
excess of demand)
A small deficit due
to projected wage
increases and
improved working
conditions

Conformity

Conformity

Possible
directions of action

Increase of wages in
the production
sphere, official
employment,
establishment of
vocational education
in the industrial
sphere
Do not need any
actions

Do not need any
actions
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Table to section 6.7, page 8

Table number 18
Ways to achieve a balance between
the demand for skilled labor and employment
opportunities in municipal education - system analysis
Advantages of Current Methods of
Work

Degree of
Importance
(1-5)

Today vocational education provides
the needs of the light and food industry
of the city in full.

4

Disadvantages of Current
Methods of Work

Degree of
Importance
(1-5)

Vocational education is not
4
popular among young people,
because after graduation, the
employment is carried out on lowpaid posts, often with difficult or
harmful working conditions.
Specialists are in full-time training,
4
Municipal education does not
4
taking production practice, which
fully meet the needs of industry,
allows them to start work at local
as there are no candidates for
enterprises on a high-quality
entry into production professions:
professional level.
(locksmiths, builders, painters,
plasterers, machine operators,
turners).
Possible improved methods of work
Promotion of vocational education by raising wages in these areas, improving social protection of workers.
Implementation of new training directions to solve the problem of lack of skilled personnel.
The introduction of new methods in teaching and education through the recruitment of qualified instructors.
Table to section 6.7, page 8
Table number 19
How our city is perceived
by the inhabitants of importance
What are the positive images our
municipality projects into the
external environment

Degree of
importance (1-5)

What are the negative images
our municipality projects in
the environment

Degree of
importance
(1-5)

The image of the "smart" city.

5

The decline of the coal industry
and the growth of social
tensions associated with it.

5

The territory is cleaned of
corruption and favorable for
business development, attracting
investments.

4

Population aging, outflow of
young people and skilled people
in search of high paying jobs.

5

The Industrial Park of
Oleksandriya

4

4

The image of an educated and
cultural city.

5

Lack of higher education
institutions, which results in the
absence of skilled personnel in
different spheres.
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Possible measures, that can be easily implemented
Under the guidance
Attracting investors to the creation of the Oleksandriya Industrial Park, will City authorities, entrepreneursgive an impetus to the creation of new businesses and significantly reduce investors.
the outflow of youth and specialists from the city.
Table to section 6.8, page 8
Table number 20
Advantages and disadvantages 6
ADVANTAGES
DISADVANTAGES
1. Favorable geographical position of the city in
relation to the main automobile, rail and river
routes.

1. Aging of the population and the outflow of youth
and skilled labor from the city.

2. Availability of free land plots of industrial
significance with laced communications.

2. Depletion of communications, located at sites,
related to industrial land.

Table to section 6.8, page 8
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APPENDIX 2 – ORDER ABOUT THE WORKING GROUP FOR CREATING THE PLAN OF M4EG
AND THE LIST OF MEMBERS OF WORKING GROUP

UKRAINE
OLEKSANDRIYA CITY MAYOR
KIROVOHRAD REGION

ORDER
13 December 2017 year

№ r-160-z
Oleksandriya

About the creation of working group
on elaboration of the Plan of
economic development of the city of
Oleksandriya for 2018-2020 years
In accordance with Article 42 of the Law of Ukraine "On Local Self-Government in
Ukraine", with the purpose of elaboration of the Plan of Economic Development of the City of
Oleksandriya for 2018-2020

1.To create a working group for elaboration of the Economic Development Plan of
Oleksandriya for 2018-2020 and to approve its personal composition in accordance with
Appendix1.
2.To instruct the working group on elaboration of the Economic Development Plan of
Oleksandriya for 2018-2020 to elaborate and submit to the city council executive committee a
draft Plan for the Economic Development of Oleksandriya for 2018-2020 up to February 15,
2018.
3. To approve the Regulations on the Working Group on the Development Group of the
Economic Development Plan of Oleksandriya for 2018-2020 in accordance with Annex 2.
4. I reserve control over the execution of this order.

City Mayor

S. TSAPIUK
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Appendix 1
to the order of the mayor
from December 13, 2017, № r-160-z
Working Group on elaboration
of the Plan of economic development of the city of Oleksandriya for 2018-2020 years
Chairman of the working group:
- Oleksandriya City Mayor

TSAPIUK
STEPAN KYRYLOVYCH
Deputy chairman of the working group:
BOHOIAVLENSKA
- the secretary of the City Council
OLENA MYKHOLAIVNA
HRYTSENKO
SERHIY PETROVYCH

- the deputy mayor on the Issues of the Executive
Bodies of the Council
Secretary of the working group
PUSAREVSKIY
- the specialist of the Strategic Planning
EVHEN ANATOLIYOVYCH
Department of City Council
Members of the working group:
from executive bodies:
HAVRULENKO
- the Head of Department of Investment and
OKSANA VITALIIVNA
Innovations of Economics Department of City
Council
MARKOVSKA
- the Head of Strategic Planning Department of City
LIUDMYLA DMYTRIVNA
Council
CHEREVASHKO
the Head of Economics Department of City Council
ROSTYSLAV EVHENOVYCH
From City Council :
ALYMOV
- deputy of City Council
EVHEN VOLODYMYROVYCH
МАTVIENKO
- deputy of City Council
MYKHAILO VOLODYMYROVYCH
HOLOHOLENKO
- deputy of City Council
OLEH ANATOLIYOVYCH
From business and private commercial structures :
VIALYH
- private entrepreneur
SERHIY ANATOLIYOVYCH
KUCHERENKO
- director of the CK "Cran-Service"
VOLODYMYR VIKTOROVYCH
SELEZNIOV
- director of private enterprise "Slavyanochka"
SERHIY GEORGIYOVYCH
from civil society institutes:
BOLYLIY
- chairman of the public council
ОLEKSIY EVDOKYMOVYCH
DOZHDZHANYK
- the chairman of the public organization "Nova
VOLODYMYR VASILIOVYCH
Hvylia", advisor of the mayor
CHUHUIEVETS
- the chairman of public organization "Peremoga"
VALENTYNA MYKHOLAIVNA
Center for Public Activity
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Appendix 2
to the order of the mayor
from December 13, 2017, № r-160-z
Provisions about Working Group on elaboration
of the Plan of economic development of the city of Oleksandriya for 2018-2020 years
1. The Working Group on the Development of the City of Oleksandriya Economic
Development Plan (further - the Working Group) for 2018-2020 aims to form a qualitative,
detailed plan for the city of Oleksandriya for 2018-2020.
2. The working group shall be guided by the current legislation of Ukraine, including the
laws of Ukraine, resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, decrees of the President of
Ukraine, decisions of the Oleksandriya City Council, its executive committee, the decisions of
the mayor and these provisions.
3. The working group includes local self-government officials, representatives of business
and industry, civil society institutions, city council deputies, and city dwellers.
4. The terms of reference of the working group include: forming in the established terms of
the draft Plan of economic development of the city of Oleksandriya for 2018-2020; submission
to the Executive Committee of the Plan of Economic Development of Oleksandriya for 20182020, adjustment of the Plan for the Consequences of the Review.
5. The working group shall be composed of the chairman, deputy chairman, secretary and
members of the working group.
6. The head of the working group shall form the agenda of the meeting, convene and hold a
meeting, according to its results, issue an order, sign the minutes of the meeting. The Vice
Presidents of the Working Group convene and conduct a meeting in the absence of the chairman
of the working group.
7. The secretary of the working group shall conduct and prepare the minutes of the meeting,
make extracts from it. Members of the working group are obligated to participate in the meetings
of the working group. Members of the working group have the right to make suggestions and
additions to the Plan of Economic Development of Oleksandriya for 2018-2020.
8. A working group meeting is considered valid if more than half of the members of the
working group are present. The meeting is formalized by the protocol. As a result of the meeting,
decisions are made. A decision shall be deemed to have been taken if the majority of the
members of the working group approved by him voted for it. The decisions of the working group
are made in the form of annexes to the protocol. The decisions of the working group in the form
of excerpts from the protocol are sent to the executive bodies of the city council.
9. Meetings of the working group are held as needed, but not less than every 2 weeks.
10. The working group shall cease its activities on February 15, 2018, or after exhaustion of
powers - approval of the Plan of economic development of the city of Oleksandriya for 20182020 at the meeting of the executive committee.

The manager of affairs of Executive Committee
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