
 

 
Впровадження плану місцевого економічного розвитку 

Звіт за 2-ге півріччя 2019 року  
Громада: Олександрія 

Початок впровадження плану: 01.04.2019  

Звітна фаза  - 1 

1. Коротка описова частина 
 

Впровадження Плану місцевого економічного розвитку міста Олександрія було 
розпочато вчасно - 01 квітня 2019 року.  

Протягом звітного періоду окремі заходи Плану було повністю реалізовано, окремі - 
здійснено лише частково, у зв’язку з різними причинами, що мають відмінний характер. 
Зокрема:  

дія 1.1. «Створення та функціонування центру сприяння розвитку малого бізнесу» 
(відкриття – 05.2019, функціонування – з 06.2019). Процес реалізації даного завдання 
триває за графіком. Зокрема, обрано приміщення під розміщення Центру, проведено 
попередній відбір персоналу, визначено основні функції та завдання Центру. Існує 
затримка з реалізацією - у зв’язку з відсутністю фінансування з боку грантодавця та 
місцевого бюджету. Реалізація даної дії буде здійснена за умови надання коштів;   

дія 1.2. «Підбір та навчання персоналу Центру» (04-05.2019). Дана дія реалізована. 
Зокрема, проведена робота щодо відбору осіб, які мають відповідну профільну освіту, 
кваліфікаційні навички та персональні якості для виконання завдань та функцій Центру. 
Зокрема, в даний момент, в наявності 8 кандидатів для роботи в Центрі, які пройшли 
співбесіду та готові взяти участь в реалізації його завдань. За умови відкриття Центру всі 
співробітники (5 посад) пройдуть триденні курси навчання за участю місцевих та 
обласних фахівців у сфері розвитку  малого бізнесу та грантування; 

дія 1.3. «Оцінка потреб та визначення тематики тренінгів та консультацій» (07-08.2019). 
Незначна затримка. Дана дія відтермінована в реалізації у зв’язку з відсутністю 

затвердженого персоналу Центру, відсутності фінансування з боку грантодавця для 
організації роботи з даного напрямку та коштів місцевого бюджету, залучення фахівців 
та консультантів з зовнішнього позиціонування та маркетингу;  

дія 1.4. «Визначення кола партнерських організацій та проектів- надавачів тренінгових 
послуг» (09-10.2019).  Дана дія не реалізована у зв’язку з відсутністю затвердженого 
персоналу Центру, відсутності фінансування з боку грантодавця для організації роботи з 
даного напрямку та коштів місцевого бюджету, залучення фахівців та консультантів з 
зовнішнього позиціонування та маркетингу; 

дія 1.5. Надання тренінгової та консалтингової підтримки. Впровадження спеціального 
плану дій на 2019-2021 рр  (11-12.2019). За графіком.  

дія 2.1. «Розробка маркетингової стратегії просування продукції місцевих виробників 
товарів та надавачів послуг на 2019-2025 рік та відповідного Плану дій на 2019-2025 рік» 
(04-07.2019). Дана дія не реалізована у зв’язку з відсутністю затвердженого персоналу 
Центру, відсутності фінансування з боку грантодавця для організації роботи з даного 



напрямку та коштів місцевого бюджету, залучення фахівців та консультантів з 
зовнішнього позиціонування та маркетингу. За основу попередньо обрано стратегічну 
програму 2006-2009 років - «Купуй Кіровоградське». На її основі буде створено 
маркетингову стратегічну програму  «Купуй Олександрійське – будь Олександрійцем – 
підтримай своє місто»;  

дія 3.1. «Розробка інвестиційного паспорту громади з переліком інвестиційних 
програм» (03-06.2019).  Дана дія реалізована повністю. Зокрема, за участю місцевих та 
обласних спеціалістів у сфері економіки та інвестицій,  посадових осіб місцевого 
самоврядування було розроблено Інвестиційний паспорт міста Олександрії. Його 
український та англійський варіанти розміщено на офіційному сайті Олександрійської 
міської ради; 

дія 3.2. «Поширення інформації про інвестиційні проекти серед потенційних 
інвесторів» (з 06.2019 по 12.2020 раз на квартал). Дана дія виконується. У ЗМІ міста 
систематично надається відповідна інформація.  

 
Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.04.2019 р. по 30.12.2019 р. виявилось, 

що з 8 (восьми) дій наразі 2 (дві) дії реалізовані в повному обсязі. Реалізація інших дій 
наразі триває. Це пов’язано з недостатністю фінансування (дії 1.1, 1.3, 1.4, 2.1), Так, у 
реалізації дій 1.3, 1.4, 2.1 відбувається затримка.  

З метою реалізації дій Плану реалізація дії 1.3, 1.4, 2.1 будуть реалізовані  за умови 
надання грантових коштів, отримання коштів з місцевого бюджету та залучення 
необхідних фахівців.  

Змін до Плану МЕР громади, а саме до таблиці 2 «План дій» та відповідно до таблиці 3 
«Показники та механізми моніторингу» за звітний період в частину зміни заходів чи 
термінів їх впровадження не вносилося.  

Наразі не вбачається, що допомога від секретаріату M4EG у впровадженні Плану МЕР 
буде необхідною в наступному періоді.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ/ПЛАН МОНІТОРИНГУ (Таблиця)  

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ 
Дії Дата 

початку - 
дата 

завершення 

заплановано виконано Використано 
бюджету, 

грн/євро** 
Очікувані 

результати, 
місяці  7-12 

 За графіком   
 Незначна затримка*  
 Значна затримка* 
 Випереджаємо 

графік 
 Інше  

1.1 Створення та 
функціонування 
центру сприяння 
розвитку малого 
бізнесу 

05.2019 року  
06.2019 року  
-  12.2020 
року 

Відкриття Центру. 
Початок 
функціонування 
Центру  

За графіком. 
 

Міський бюджет  
120 000 
гривень/3858 
євро 

1.2 Підбір та 
навчання персоналу 
Центру 

04-05.2019 
року   

Підбір та навчання 
персоналу  

Реалізована за графіком.  Міський  
бюджет  
15 000 гривень/ 
483 євро 

1.3.Оцінка потреб та 
визначення тематики 
тренінгів та 
консультацій   

07-08.2019 Оцінка потреб та 
визначення 
тематики тренінгів 
та консультацій   

Незначна затримка. 0 

1.4 Визначення кола 
партнерських 
організацій та 
проектів- надавачів 
тренінгових послуг 

09-10.2019 Визначення кола 
партнерських 
організацій та 
проектів- надавачів 
тренінгових послуг 

Незначна затримка. 
 

0 

1.5 Надання 
тренінгової та 
консалтингової 
підтримки 

11-12.2019 Надання 
тренінгової та 
консалтингової 
підтримки 

За графіком. 
 

0 

2.1.Розробка 
маркетингової 
стратегії просування 
продукції місцевих 
виробників товарів та 
надавачів послуг на 
2019-2025 рік та 
відповідного Плану 
дій на 2019-2025 рік 

04-07.2019 
року  

Розробка 
маркетингової 
стратегії 
просування 
продукції місцевих 
виробників товарів 
та надавачів послуг 
на 2019-2025 рік та 
відповідного Плану 
дій на 2019-2025 
рік 

Незначна затримка. Міський бюджет  
30 000,00 грн/ 
965 євро 

3.1 Розробка 
інвестиційного 
паспорту громади з 
переліком 
інвестиційних 
програм 

03-06.2019 
року  

Розробка 
інвестиційного 
паспорту громади з 
переліком 
інвестиційних 
програм 

Реалізована за графіком.  Міський бюджет  
100 000,00 грн/ 
3215 євро 

3.2 Поширення 
інформації про 
інвестиційні проекти 
серед потенційних 
інвесторів 

з 06.2019 по 
12.2020 раз 
на квартал 

Поширення 
інформації про 
інвестиційні 
проекти серед 
потенційних 
інвесторів 

За графіком.  Міський бюджет  
10 000,00 грн/ 
321 євро 

Звіт заповнив: Марковська Л.Д., начальник управління стратегічного планування міської ради   

Дата: 30 грудня  2019 року  

Підпис ____________ 



 
 

 
Впровадження плану місцевого економічного розвитку 

Звіт за 1-ше півріччя 2019 року  
Громада: Олександрія 

Початок впровадження плану: 01.04.2019  

Звітна фаза  - 1 

2. Коротка описова частина 
 

Впровадження Плану місцевого економічного розвитку міста Олександрія було 
розпочато вчасно - 01 квітня 2019 року.  

Протягом звітного періоду окремі заходи Плану було повністю реалізовано, окремі 
здійснено лише частково у зв’язку з різними причинами, що мають відмінний характер. 
Зокрема:  

дія 1.1. «Створення та функціонування центру сприяння розвитку малого бізнесу» 
(відкриття – 05.2019, функціонування – з 06.2019). Процес реалізації даного завдання 
триває, зокрема, обрано приміщення під розміщення Центру, проведено попередній 
відбір персоналу, визначено основні функції та завдання Центру. Існує невелика 
затримка з реалізацією - у зв’язку з відсутністю фінансування з боку грантодавця та 
місцевого бюджету. Реалізація даної дії буде здійснена за умови надання коштів;  

дія 1.2 «Підбір та навчання персоналу Центру» (04-05.2019). Дана дія  реалізована. 
Зокрема, проведена робота щодо відбору осіб, які мають відповідну профільну освіту, 
кваліфікаційні навички та персональні якості для виконання завдань та функцій Центру. 
Зокрема, в даний момент, в наявності 8 кандидатів для роботи в Центрі, які пройшли 
співбесіду та готові взяти участь в реалізації його завдань. За умови відкриття Центру всі 
співробітники (5 посад) пройдуть триденні курси навчання за участю місцевих та 
обласних фахівців у сфері розвитку  малого бізнесу та грантування; 

дія 2.1 «Розробка маркетингової стратегії просування продукції місцевих виробників 
товарів та надавачів послуг на 2019-2025 рік та відповідного Плану дій на 2019-2025 рік» 
(04-07.2019). Дана дія не реалізована у зв’язку з відсутністю затвердженого персоналу 
Центру, відсутності фінансування з боку грантодавця для організації роботи з даного 
напрямку та коштів місцевого бюджету, залучення фахівців та консультантів з 
зовнішнього позиціонування та маркетингу. За основу попередньо обрано стратегічну 
програму 2006-2009 років - «Купуй Кіровоградське». На її основі буде створено 
маркетингову стратегічну програму  «Купуй Олександрійське – будь Олександрійцем – 
підтримай своє місто»;  

дія 3.1 «Розробка інвестиційного паспорту громади з переліком інвестиційних 
програм» (03-06.2019).  Дана дія реалізована повністю. Зокрема, за участю місцевих та 
обласних спеціалістів у сфері економіки та інвестицій,  посадових осіб місцевого 
самоврядування було розроблено Інвестиційний паспорт міста Олександрії. Його 
український та англійський варіанти розміщено на офіційному сайті Олександрійської 
міської ради.  



 
Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.04.2019 р. по 30.06.2019 р. виявилось, 

що з 4 (чотирьох) дій наразі 2 (дві) дії реалізовані в повному обсязі. Реалізація інших двох 
дій наразі триває. Це пов’язано з недостатністю фінансування (дія 1.1), продовження 
термінів реалізації до 07.2019 року (дія 3.1).  Так, у реалізації дії 1.1 відбувається затримка 
в 1 місяць.  

З метою реалізації дій Плану реалізація дії 1.1 та 3.1. буде здійснена  за умови надання 
грантових коштів, отримання коштів з місцевого бюджету та залучення необхідних 
фахівців.  

Змін до Плану МЕР громади, а саме до таблиці 2 «План дій» та відповідно до таблиці 3 
«Показники та механізми моніторингу» за звітний період в частину зміни заходів чи 
термінів їх впровадження не вносилося.  

Наразі не вбачається, що допомога від секретаріату M4EG у впровадженні Плану МЕР 
буде необхідною в наступному періоді.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
III. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ/ПЛАН МОНІТОРИНГУ (Таблиця)  

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ 

Дії Дата початку 
- дата 

завершення 

заплановано 
 

виконано 
 

Використано 
бюджету, 

грн/євро** Очікувані 
результати, 
місяці  1-6 

 За графіком   
 Незначна затримка*  
 Значна затримка* 
 Випереджаємо 

графік 
 Інше  

1.1 Створення та 
функціонування 
центру сприяння 
розвитку малого 
бізнесу 

05.2019 року  
06.2019 року  
-  12.2020 
року 

Відкриття Центру. 
Початок 
функціонування 
Центру  

Незначна затримка  
 

Міський бюджет  
120 000 
гривень/3858 евро 

1.2 Підбір та 
навчання 
персоналу 
Центру 

04-05.2019 
року   

Підбір та навчання 
персоналу  

За графіком.  
 

Міський  бюджет  
15 000 гривень/ 483 
євро 
 

2.1.Розробка 
маркетингової 
стратегії 
просування 
продукції 
місцевих 
виробників 
товарів та 
надавачів послуг 
на 2019-2025 рік 
та відповідного 
Плану дій на 
2019-2025 рік 

04-07.2019 
року  

Розробка 
маркетингової 
стратегії 
просування 
продукції місцевих 
виробників товарів 
та надавачів 
послуг на 2019-
2025 рік та 
відповідного 
Плану дій на 2019-
2025 рік 

Незначна затримка Міський бюджет  
30 000,00 грн/ 965 
євро 

3.1 Розробка 
інвестиційного 
паспорту 
громади з 
переліком 
інвестиційних 
програм 

03-06.2019 
року  

Розробка 
інвестиційного 
паспорту громади з 
переліком 
інвестиційних 
програм 

За графіком  Міський бюджет  
100 000,00 грн/ 
3215 євро 

Звіт заповнив: Марковська Л.Д., начальник управління стратегічного планування міської ради 
 Дата: 30 червня 2019 року  

Підпис ____________ 


