
                      План місцевого економічного розвитку Конотопської міської ОТГ, Сумської області 

1 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

Конотопської міської об’єднаної 

територіальної громади 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Конотоп –  

відкритий інвестиційний простір! 
 

 

 

 

 
План розроблено за підтримки Ініціативи Європейської комісії «Мери за економічне 
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принципам вищезазначеної Ініціативи ЄК. Зміст документу є власністю та відповідальністю 

Конотопської міської ради. 
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Передмова  

 

 

Шановна громада, партнери! 

 
Конотоп - місто козацької слави, потужний залізничний вузол з 

розвиненою інфраструктурою,  розташований  у найбільш мальовничій та 

екологічно чистій частині Слобожанщини. 

Приєднавшись до Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне 

зростання», ми  прийняли на себе добровільне зобов’язання прикласти 

максимум зусиль для створення сприятливого ділового середовища, умов для 

економічного зростання громади, залучення інвестицій та підвищення рівня 

зайнятості.  

Усвідомлюючи майбутні виклики, маючі спільні бачення, у консолідації 

з приватним сектором та громадянським суспільством було застосовано 

принципово новий підхід до планування. Продуктом командної роботи, 

системності дій та постійного діалогу став План місцевого економічного 

розвитку.  

Наше місто має ряд проблем, але разам з тим володіє й значним 

потенціалом для розвитку. Представники міської влади, місцеві громадські 

лідери та бізнес спільнота відчувають свою відповідальність за майбутнє 

громади, готові співпрацювати, присвятити свій час та наявні ресурси 

досягненню бачення, яке разом визначили й окреслили у Плані.  

Ми прагнемо, щоб Конотопська об’єднана територіальна громада стала 

дійсно відкритим інвестиційним простором і розробка Плану – це першим 

крок на шляху до зростання добробуту громади. 

Переконаний, що реалізація запланованих намірів дасть змогу розвинути 

Конотоп як територію комфортну для життя, роботи, всебічного розвитку 

особистості, впровадження проектних ініціатив та вигідного інвестування. 

Громада – це єдиний «організм», і від кожного з нас залежить чи буде 

здоровою його економіка. Розвиток можливий тільки при взаємодії, тож, ми 

відкриті для діалогу, зацікавлені у співпраці та ефективному партнерстві! 

 

З повагою,  

міський голова                                                Артем СЕМЕНІХІН 

 

 
Щоб отримати копію Плану місцевого економічного розвитку  

Конотопської міської ОТГ, зверніться до: 

Людмили Гапєєвої,  

начальника управління економіки Конотопської міської ради 

Адреса: 41600, Україна, Сумська область, м.Конотоп, проспект Миру, 8 

Телефон: +3 8 (05447) 6 61 66, 2 63 75 

Електронна пошта: ekonomkonotop@ukr.net 

Веб-сайт: http://konotop-rada.gov.ua/ 

Skype: ekonomkonotop 
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1. Резюме 
Конотоп - адміністративний, залізничний, промисловий і культурний центр 

Конотопського району, об’єднаної територіальної громади,  розташований  у західній 

частині Сумської області. Друга за чисельністю населення громада в області -  89,9 

тис.осіб., з них 54,5% – жінок, 45,5%  – чоловіків. 71,6% населення у віці від 15 до 64 

років. Територія ОТГ – 10,294 тис.га., у тому числі 4,378 тис.га – місто. 

У галузевій структурі місцевої промисловості переважає машинобудування 

33,3%. Темпи росту обсягів промислового виробництва стабільні, з щорічним 

приростом 1-2%. Зберігається позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Головним 

джерелом фінансування капітальних інвестицій є власні кошти підприємств (їх 

питома вага 71%). 2768 суб’єктів господарювання забезпечують роботою 25% 

зайнятого населення. Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до 

бюджету міста становить 34,2%. 

Основні сильні сторони громади: наявність вільних виробничих площ, 

земельних ділянок  та  приміщень для ведення бізнесу та інвестування; зацікавленість 

місцевої влади у впровадженні проектів розвитку, наявність відповідного досвіду; 

зручне розташування та розвинута базова інфраструктура. 

Основні слабкі сторони громади: низька інвестиційна привабливість громади; 

відсутність системи стимулювання бізнесу на місцевому рівні; непідготовленість 

кадрів для роботи в малому бізнесі, низький рівень знань і навичок у сфері 

підприємництва. 

Бачення громади: «Конотоп – відкритий інвестиційний простір!», з 

сприятливими умовами для розвитку бізнесу, сучасною діловою інфраструктурою та 

інтелектуальними ресурсами, комфортний для життя та впровадження проектних 

ініціатив. 

Основні цілі: 

1.Вдосконалення механізмів реалізації інвестиційної політики громади. 

Дії: Провести інвентаризацію та сформувати базу даних наявних ділянок 

(«Greenfield», «Brownfield»), приміщень і об’єктів комунальної та приватної 

власності, що можуть бути запропоновані потенційним інвесторам. Розробити 

інвестиційний паспорт громади. Розробити Положення про впровадження системи 

інвестиційного менеджменту у міській раді (з типовим алгоритмом супроводу 

інвестора). Розробити довгострокову програму залучення інвестицій у розвиток 

громади. Оновити на базі офіційного сайту міської ради вкладку «Інвестиційна 

діяльність» (двомовний варіант – українська, англійська). Поширювати інформацію 

про інвестиційний потенціал, «історії успіху» громади через електронні засоби 

масової інформації, інтернет-ресурси, а також соціальні мережі. 

2.Розбудова міської інфраструктури підтримки підприємництва. 

Дії: Здійснити реконструкцію ЦНАПу (частина І поверху будівлі 

муніципалітету), укомплектувати ЦНАП комп’ютерною технікою, меблями та 

програмним забезпеченням. Запровадити сервіс «Електронної черги». Запровадити 

надання підтримки з міського бюджету для реалізації бізнес-проектів (компенсація за 

кредитами, залученими підприємствами (цями)). Провести цикл тренінгів «Школа 

лідерства» для стартап-підприємців, власників діючого бізнесу, представників 

громадського активу. Провести факультативні заняття з фінансової грамотності у 

школах. Провести заняття з елементами бізнес-освіти для працездатного населення, 

тимчасово не задіяного на ринку праці. 

Загальна фінансова потреба для реалізації заходів ПМЕР становить 7,3 млн.грн. 

(303,9 тис.євро), у тому числі:  1,6 млн.грн. (66,8 тис.євро) – міський бюджет; 4,5 
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млн.грн. (187,5 тис.євро) – державний бюджет;  0,9 млн.грн. (37,2 тис.євро) – 

фінансування партнерів; 0,3 млн.грн. (12,5 тис.євро) – фінансування, яке 

залучатиметься з альтернативних джерел (донори).  

 

2. Перелік таблиць та схем 
Таблиця 1.План дій 

Таблиця 2.Схема фінансування 

Таблиця 3.Показники та механізми моніторингу  

 

3. Перелік скорочень 
Ініціатива ЄС M4EG – ініціатива Європейського Союзу «Мери за економічне 

зростання»  

ПМЕР – План місцевого економічного розвитку 

ЄС – Європейський союз 

ОТГ – об’єднана територіальна громада 

МФО – міжнародна фінансова організація 

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг 

Робоча група – група учасників процесу планування  

ГО «МІРГ» – ГО «Міжрегіональний інститут розвитку громад» 

 

4. Вступ до Плану 
Конотоп - місто обласного значення, адміністративний, залізничний, 

промисловий і культурний центр Конотопського району, об’єднаної територіальної 

громади,  розташований у західній частині Сумської області (125 км. від м.Суми; 247 

км. від м.Київ). Населення громади -  89,9 тис.осіб, з них 54,5% - жінок, 45,5%  - 

чоловіків. 71,6% населення у віці від 15 до 64 років. Територія ОТГ – 10,294 тис.га., у 

тому числі 4,378 тис.га – місто. 

25 жовтня 2018 року Конотопською міською радою було прийнято рішення про  

приєдналося до Ініціативи ЄС M4EG, направленої на сталий місцевий економічний 

розвиток. Таким чином, міська рада підтвердила прагнення, у взаємодії з громадським 

та приватним секторами, створювати сприятливе ділове середовище, умови для 

економічного зростання громади та підвищення рівня зайнятості.  

Основу місцевої економіки складає реальний сектор, представлений 

промисловим комплексом (40% надходжень до міського бюджету) та 

підприємництвом (34,2% надходжень). 

Заохочення інвестицій у галузеві проекти дозволить збільшити додану вартість 

продукції, створювати нові робочі місця, сприятиме зростанню обсягів промислового 

виробництва, посилить економічну сталість та зменшить відтік кадрів. Розбудова 

міської інфраструктури підтримки підприємництва дасть змогу подолати дисбаланси 

та розширити сферу послуг. 

У рамах Ініціативи ЄС M4EG розроблено ПМЕР, який протягом 2020-2021 

років стане інструментом впровадження дій, проектів для вдосконалення механізмів 

реалізації інвестиційної політики громади, розбудови міської інфраструктури 

підтримки підприємництва. 

ПМЕР документ спеціального призначення, що націлений на вирішення 

конкретних питань місцевої економіки спільними зусиллями міської влади, 

приватного сектору та громадянського суспільства. ПМЕР є окремим документом у 

системі муніципального планування, розробленим громадою вперше. Проте він не є 

всеохоплюючим, не підміняє собою інші програмні документи, а ґрунтується на них. 
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Враховує положення Програми соціально-економічного розвитку на 2020-2021 роки, 

програми підтримки та розвитку підприємництва, програми інвестиційного розвитку. 

Для реалізації заходів ПМЕР передбачається використання декількох джерел 

фінансування, у тому числі коштів міського бюджету з Програм інвестиційного 

розвитку, підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва, бюджету 

розвитку громади, державного бюджету, коштів партнерів та донорів. 

 

5. Процес розробки Плану місцевого економічного розвитку 
ПМЕР був підготовлений робочою групою, залученою комісією з питань 

інвестиційного розвитку міста, створеною розпорядженням міського голови від 

01.12.2017 №387-ОД. 

До розробки ПМЕР залучалися учасники, які мають досвід діяльності у сфері, 

яку представляють, відповідний професійний рівень. Як додаткові фактори віталися 

досягнення з впровадження проектів розвитку та активна громадська позиція. 

До складу групи увійшли 11 осіб, з них 7 жінок і 4 чоловіка. Серед учасників 3 

представника влади; 1 представник сфери освіти; 1 представник сфери зайнятості; 2 

представники громадського сектору; 3 представники бізнес-спільноти; 1 представник 

громади (депутат міської ради). 

Для збору необхідних вихідних даних, проведення аналізу, громадських 

опитувань, підготовки пропозицій та окремих розділів ПМЕР залучалися фахівці з 

боку виконавчих органів міської ради, служби зайнятості, комунальних установ, 

приватного та громадського секторів, які забезпечували наявність спеціальних знань,  

У процесі розробки ПМЕР було проведено 4 засідання робочої групи, зустрічі 

фахівців, відповідальних за підготовку тематичних блоків. 

На першій стадії планування (тривала у липні 2019 року) було здійснено 

базовий аналіз місцевої економічної структури, підготовлено інформаційне 

наповнення для розділу 6 ПМЕР. 

На другій стадії (тривала у серпні 2019 року) робоча група провела SWOT-

аналіз. Проаналізувала сильні та слабкі сторони громади (внутрішні чинники) і 

оцінила позицію громади серед інших громад України, з якими Конотоп конкурує за 

нові робочі місця та інвестиції. Також оцінили конкурентоспроможність в контексті 

аналізу зовнішніх чинників: сприятливих можливостей і загроз.  

На третьому етапі планування (тривав у вересні–жовтні 2019 року) було 

сформульоване бачення громади на майбутнє, обговорено поточний стан стосовно 

кожної з цілей і досягнуто консенсус щодо кроків, які мають бути зроблені для 

досягнення змін. 

Кожен етап планування передбачав дослідження та збір інформації,  аналіз та 

здійснення обговорення учасниками-партнерами, формування висновків та їх 

включення відповідальними особами до проекту ПМЕР. 

Серед основних принципів та підходів, які застосовувалися при розробці 

ПМЕР:  

прозорість та врахування громадської думки - відкритість на усіх етапах 

планування, рівний діалог між усіма учасниками процесу;  

збалансованість - забезпечення балансу інтересів бізнесу, громадян та влади 

при прийнятті до впровадження конкретних дій;  

ефективність - забезпечення досягнення позитивних результатів за рахунок 

мінімально необхідних витрат ресурсів;  

передбачуваність - послідовність планування, збереження логічних 

взаємозв’язків та відповідність загальному Баченню;   
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системність – проведення комплексного аналізу усіх базових складових, 

закладання основи для моніторингу;  

реальність – відповідність можливостям та потребам громади.  

 

6. Аналіз місцевої економічної структури   

6.1. Аналіз структури місцевої економіки 
Конотоп – місто обласного значення, адміністративний, залізничний, 

промисловий і культурний центр Конотопського району, об’єднаної територіальної 

громади,  розташований у західній частині Сумської області (125 км. від м.Суми; 247 

км. від м.Київ). Населення громади – 89,9 тис.осіб, з них 54,5% – жінок, 45,5%  –

чоловіків. 71,6% населення у віці від 15 до 64 років. Територія ОТГ – 10,294 тис.га., у 

тому числі 4,378 тис.га – місто. 

Галузева структура місцевої економіки представлена промисловими 

підприємствами, торгівлею та сферою послуг, розвинутим житлово-комунальним 

комплексом, будівництвом, бюджетною сферою. Після створення ОТГ додалося 

сільське господарство.  

У галузевій структурі місцевої промисловості переважає машинобудування 

33,3% (історично сформована промислова зона), орієнтоване як на внутрішній, так і 

зовнішній ринки. Візитною карткою міста є авіаремонтний завод ДП «Авіакон», ТОВ 

«Мотордеталь-Конотоп», підприємства залізниці. Харчова промисловість на рівні з 

поліграфією та видавничою справою має 13,3%, легка промисловість, металургія та 

оброблення металу, виробництво будматеріалів та скловиробів, виробництво та 

обробка деревини та виготовлення виробів займають по 6,7%. Надходження від 

бюджетоутворюючих підприємств становлять понад 40%. Темпи росту обсягів 

промислового виробництва стабільні, з щорічним приростом 1-2%.  

Зберігається позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Обсяги експортованої 

продукції становлять 20,1 тис.дол.США, імпорту 15,7 тис.дол.США. У товарній 

структурі експорту переважають машини, обладнання та механізми; електротехнічне 

обладнання; недорогоцінні метали та вироби з них; продукти тваринного та  

рослинного походження. 

За 2019 рік за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 309 млн.грн. 

капітальних інвестицій. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій 

залишаються власні кошти підприємств (їх питома вага в загальному обсязі 

капітальних інвестицій становить 71%), що спрямовуються на технічне 

переоснащення, сегментну модернізацію, енергозбереження. 

Протягом останніх років найбільш вагомими джерелами  інвестицій у розвиток 

місцевої інфраструктури є кошти державного бюджету (державний фонд 

регіонального розвитку, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), 

міського бюджету (бюджет розвитку), грантове та кредитне фінансування партнерів, 

МФО. Спрямовуються на дорожнє господарство, модернізацію інженерних 

комунікацій, реновацію будівель бюджетної сфери. 

Мале та середнє підприємництво займає  вагоме місце в економіці громади: у 

2768 суб’єктів господарювання зайнято 11,7 тис.осіб. (25% від зайнятого населення). 

Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до бюджету міста становить 

34,2%. 90% від загальної кількості господарюючих суб’єктів – це фізичні особи-

підприємці.  Малий та середній бізнес представлений торгівлею, виробництвом, 

будівництвом, транспортом, послугами, складським господарством, дерево та 

металообробкою. У товарній структурі (427 магазинів, 6 зареєстрованих ринків) 
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продовжує переважати роздрібний товарообіг продовольчих товарів, але баланс з 

непродовольчою сферою зберігається (розбіжність становить 3%). Діє 71 заклад 

ресторанного господарства, що в цілому задовольняє попит населення громади.  

Підприємства міста можуть виготовляти конкурентоспроможну продукцію 

кінцевого споживання, більшість з них виготовляє вузькопрофільні комплектуючі. 

При цьому потребують розширення та диверсифікації ринків збуту готової продукції. 

Серед стримуючих факторів – низький технологічний стан промислового 

виробництва (через фізичний знос основних фондів), повільне запровадження 

новітніх технологій, недостатність власного інвестиційного ресурсу. 

Торгівля залишається переважаючим видом діяльності, проте така кількість 

торгової пропозиції вже не відповідає існуючому попиту. Присутній дисбаланс у 

сфері послуг, яка зосереджена здебільшого на побутовому секторі. Майже відсутні 

підприємці, що працюють у секторі ІТ, інженірінгу. Сектор внутрішнього туризму не 

задіяний.  Будівельний комплекс орієнтований виключно на внутрішній та районний 

сегмент, зосереджений на співпраці з бюджетною та комунальною сферами, тому не 

може бути драйвером для розвитку.  

Найбільш перспективним з точки зору подальшого зростання є зміцнення та 

нарощення промислового комплексу, розвиток сфери послуг. 

Заохочення інвестицій у галузеві проекти дозволить збільшити додану вартість 

продукції, створювати нові робочі місця, сприятиме зростанню обсягів промислового 

виробництва, посилить економічну сталість та зменшить відтік кадрів. Розбудова 

міської інфраструктури підтримки підприємництва дасть змогу подолати дисбаланси 

та розширити сферу послуг. 

 

6.2. Міжсекторальне співробітництво і взаємодія на місцевому рівні  
У громаді зареєстровано  142 міські громадські організації, діяльність яких 

здійснюється в різних напрямках та сферах: благодійні, релігійні, молодіжні, 

спортивні, освітні, культурні, ветеранські та патріотичні, об’єднання та організації 

військового типу, інші. Найбільш активні організації, пов’язані зі сферою 

підприємництва, економічним розвитком, впровадженням молодіжних ініціатив – ГО 

«МІРГ», ГО «Молодіжний актив Конотопщини», ГО «Новий час», ГО «Союз 

Конотопської громади». 

Окремими видом співпраці є підтримка ініціатив мешканців, у рамках 

механізму «Громадський бюджет» (вирішення найбільш актуальних для громади 

питань за рахунок коштів міського бюджету). У 2019 році 6 проектів загальною 

вартістю 500 тис.грн. (20,8 тис.євро) за результатами загальноміського голосування 

одержали підтримку та впроваджуватимуться протягом 2020 року. Здійснюється 

конкурсна підтримка розвиткових проектів громадських організацій. У  2019 році 

реалізовано 7 проектів на суму 100 тис.грн. (4,2 тис.євро). Реалізація спільних 

проектів у сфері освіти (співпраця з професійно-освітньою ланкою, службою 

зайнятості). Наприклад, на базі ВПУ, у рамках  українсько-польського проекту, 

відкрито відділення з комплексним форматом сучасних технологій і гнучких методів 

організації підготовки кваліфікованих робітників за професією 

«Електрогазозварник». 

При міській раді сформовано ряд дорадчих органів: функціонує координаційна 

рада з питань розвитку підприємництва, комісія з інвестиційного розвитку, 

громадська рада. Діють окремі вузькопрофільні робочі групи. Рекомендації даних 

органів враховуються при прийнятті рішень та відображаються у програмних 
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документах. Комісія з інвестиційного розвитку предметно опікувалася питанням 

розробки ПМЕР. 

Для діалогу з громадським сектором функціонує Громадська рада, проект 

молодіжне врядування. Базовий супровід, захист інтересів бізнесу здійснюється 

Асоціацією підприємців та підприємств малого та середнього бізнесу м.Конотоп, 

кадрові питання супроводжує міськрайонний центр зайнятості. 

Серед додаткових потреб, визначених під час цільових зустрічей: комунікація з 

владою; доступна інформація  щодо можливостей залучення фінансування для 

стартапу, розвитку; інформація про незадіяні ресурси (ділянки, приміщення, 

виробничу інфраструктуру та ін.); муніципальні бізнес орієнтовані навчальні 

програми; оперативне отримання адмінпослуг (без черг та у комфортних умовах).  

Основні форми співпраці: громадські слухання; регуляторні процедури; круглі-

столи, засідання, наради – обговорення, з запрошенням окремих цільових груп, 

питань розвитку бізнесу, залучення інвестицій; тренінги, семінари, фокус-зустрічі –  

передача знань, обмін досвідом, консультування з конкретних питань. Така форма 

взаємодії як соціологічні дослідження не поширена, проводиться тільки при розробці 

стратегічних та специфічних документів.  

Для посилення співробітництва та взаємодії на місцевому рівні з діловими 

колами, громадським сектором, ПМЕР передбачається спільне проведення 

навчальних програм, тренінгів, занять. Продовжуватиметься співпраця у напрямку 

реалізації ініціатив «Громадський бюджет», конкурс громадських проектів.  

 

6.3. Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку 

бізнесу 
Громада  прагне до відкритого, прогнозованого та прозорого середовище, 

заснованого на принципах участі, інклюзивності, підзвітності та верховенства права.   

У  2019 році Конотопська міська ОТГ приєдналася до Асоціації відкритих міст, 

задекларувавши наміри впроваджувати електронні сервіси (функціонує сервіс 

електронних петицій), ввійшла у першу сімку лідерів за приростом рівня прозорості 

інвестиційного сектору (дослідження проводилися програмою «Transparent 

Cities/Прозорі міста»). Завдяки ефективній роботі виконавчих органів міської ради за 

рік рейтинг виріс з 2,2 до 8,2 балів. На Єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних розміщуються документи, розроблені у процесі регуляторної діяльності. 

Для попередження корупційних дій прийнятий нормативний акт 

(розпорядження міського голови), що містить комплекс заходів.   

Міська рада має досвід успішної співпраці з МФО, державними фондами та 

програмами, донорами грантового ресурсу у різних напрямках: енергозбереження,  

транспорт, запровадження електронних сервісів, освітні та медичні послуги, 

інфраструктура, молодіжні обміни, розвиток підприємництва. 

На новоствореному сайті міської ради розміщено інформацію для населення, 

бізнесу, громадського активу; працює цілодобова гаряча лінія. Для забезпечення 

єдиного підходу запроваджено порядок розробки міських цільових програм, 

здійснення регуляторної діяльності, порядки/положення щодо проведення конкурсів 

та впровадження ініціатив.   

Для забезпечення діалогу «влада-бізнес» створено дорадчий орган – 

координаційну раду, проводяться круглі столи з актуальних питань, висвітлюється 

інформація на міському TV. 

Адміністративні послуги надаються структурним підрозділом виконавчого 

комітету – ЦНАПом (154 послуги), розташованим на першому поверсі міської ради. 
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Щорічно ЦНАП приймає майже 78 тис.осіб (міська ОТГ та район). Значна кількість 

відвідувачів зумовлює необхідність просторової оптимізації ЦНАПу та 

запровадження відповідних сервісів.  

ПМЕР передбачається забезпечити потреби приватного сектору шляхом 

доступу до  сучасних бізнес-знань (впровадження тренінгових програм); поширення 

бізнес-цільової інформації; створення умов для оперативного надання 

адміністративних послуг (реконструкція ЦНАПу), запровадження електронних черг. 

 

6.4. Доступ до фінансування  
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні 

кошти підприємств (їх питома вага в загальному обсязі капітальних інвестицій 

становить 71%), що спрямовуються на технічне переоснащення, сегментну 

модернізацію, енергозбереження. 

Протягом останніх років найбільш вагомими джерелами  інвестицій у розвиток 

місцевої інфраструктури є кошти державного бюджету (державний фонд 

регіонального розвитку, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), 

міського бюджету (бюджет розвитку), грантове та кредитне фінансування партнерів, 

МФО. Спрямовуються на дорожнє господарство, модернізацію інженерних 

комунікацій, реновацію будівель бюджетної сфери. 

На території міста працює 15 філіалів банківських установ, кредитна спілка, що 

надають різні пакети кредитних послуг у сфері бізнесу. Проте, здебільшого, 

відсоткові ставки, за якими пропонується ресурс, високі, умови не прості, а 

потенційні позичальники не маючі досвіду співпраці з кредитними установами, 

керуючись стереотипами не активно використовують ці можливості. 

Суб’єкти підприємництва можуть, на конкурсних засадах, скористатися двома 

програмами обласного фонду підтримки підприємництва. При чому загальний обсяг 

фінансової підтримки може складати майже 500 тис.грн. на одного заявника за одним 

проектом; загальний обсяг компенсації за рахунок обласного бюджету може складати 

до 125 тис.грн. Проте, як показує аналіз майже не використовують цей ресурс. 

Існує ряд донорських програм, які охоче підтримують бізнес-проекти, 

спрямовані на зайнятість, зовнішнє партнерство, кооперацію, інновації, формування 

додаткової вартості, за окремими видами виробничої діяльності. З лютого 2020 році 

розпочне функціонувати Урядова програма підтримки мікро- і малого бізнесу 

«Доступні кредити». Але, як показують результати опитувань проведених відділом 

міської ради по роботі з суб’єктами господарювання, лише незначна частка міських 

підприємців (до 10%) знає про даний ресурс, і тільки 2% готові співпрацювати. 

Питання залучення фінансування постійно піднімається на засіданнях 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва, систематично розміщується 

інформація про відкриті грантові та кредитні програми.  

На сьогодні на рівні громади відсутні програми підтримки реалізації проектів 

розвитку суб’єктів господарювання, що могли б допомогти зменшити кредитне 

навантаження та стимулювати суб’єктів залучати необхідні позикові кошти. Єдиний 

фінансовий інструмент підтримки, що використовується, - це диференціація  ставок 

єдиного податку в залежності від видів діяльності.   

ПМЕР передбачено запровадження з міського бюджету надання підтримки  для 

реалізації бізнес-проектів (механізм компенсації з міського бюджету за кредитами, 

залученими підприємствами (цями)); здійснювати постійне інформування про 
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можливі джерела фінансування, цільові конкурсні програми, консультування, 

культивувати «історії успіху».  

 

6.5. Земельні ресурси та інфраструктура  
Територія ОТГ складає 10,294 тис.га., у тому числі 4,378 тис.га – місто. 

Підлипненський старостинський округ із селами: Підлипне, Калинівка, Лобківка  на 

площі 577 га. Інша частина земель зайнята під землями сільськогосподарського 

призначення (приватна, колективна, державна власність). 

Структуру земельного фонду Конотопської територіальної громади становлять: 

сільськогосподарські підприємства – 3321,01га; громадяни, яким надані землі у 

власність і користування – 3356,4 га; заклади, установи і організації – 1141,80 га; 

промислові та інші підприємства – 241,94 га; підприємства та організації транспорту, 

зв’язку – 355,36 га; військові частини, підприємства, організації, установи – 68,65 га; 

організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного 

та історико-культурного призначення – 0,05 га; спільні підприємства, міжнародні 

об’єднання з участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб –  46,20 га; 

землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах 

населених пунктів – 1620,71 га; лісогосподарські підприємства – 139,63 га; 

водогосподарські підприємства – 2,21 га.  

У середньому за рік до міського бюджету надходить понад 14,5 млн.грн. (604,1 

тис.євро) плати за оренду землі; 1 млн.грн. (42 тис.євро) плати за оренду майна, що 

належить до комунальної власності (135 діючих угод). 

Триває оновлення Генерального плану, розроблений новий зонінг на 

центральну частину міста. Обговорення плану проходили у формі громадських 

слухань. 

Для підвищення рівня зацікавленості потенційних інвесторів у вкладення 

коштів у розвиток економіки громади, міська рада здійснює модернізацію 

комунальної та соціальної інфраструктури. Проводиться реконструкція доріг, 

створено сучасний діагностичний центр, дитячу поліклініку та пологове відділення, 

здійснюється термореновації будівель освітніх закладів, оновлюється рухомий склад 

електротранспорту. 

Згідно проведеного фахівцями відділу комунального майна аналізу найбільшим 

попитом користуються невеликі приміщення комунальної власності, розташовані у 

діючих закладах,  для влаштування аптечних кіосків, банківських кімнат; підвальні 

приміщення для спортивних клубів; офісних кімнат; приміщення для торгівельної 

діяльності; приміщення промислової зони, для реалізації виробничих міні-проектів у 

переробній галузі. Створена ОТГ дала додатковий територіальний ресурс, який 

можливо  використовувати для реалізації проектів у агросфері, тваринництві, 

риборозведенні. Надходять запити на великі площі під реалізацію проектів з сонячної 

енергетики. 

Основні проблеми пов’язані з відсутністю інвестиційного продукту (на 

сьогодні немає точної бази даних щодо наявних ділянок, приміщень і об’єктів 

комунальної та приватної власності, що можуть бути запропоновані потенційним 

інвесторам). Є декілька майданчиків, але вихідні дані потребують актуалізації. 

Переважна більшість об’єктів комунальної власності перебуває у незадовільному 

стані. Одержання прав оренди земельних ділянок може тривати більше року, складні 

процедури землевідведення, заміни призначення. Права оренди чи власності 

комунального майна надаються відповідно до встановленої регуляторним актом 

процедури, який на сьогодні потребує перегляду.  
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ПМЕР передбачається створення інвестиційного продукту: проведення 

інвентаризації ділянок, майна та формування бази даних, розробка інвестиційного 

паспорту громади з визначеними перспективними інвестиційними майданчиками, 

продовження інвестування у модернізацію інфраструктури (у рамках діючих 

програм), спрощення процедур у сфері орендних відносин (у рамках діючих планів). 

 

6.6. Правова та інституційна база  
Виконавчі органи міської ради впроваджують заходи з дерегуляції місцевої 

економіки та сприяють зменшенню адміністративних бар’єрів, що стримують 

розвиток бізнесу у громаді, вплив на які знаходиться в рамках повноважень органів 

місцевого самоврядування. Наприклад: перегляд діючих регуляторних актів у бік 

спрощення процедур, зменшення податкового навантаження.  

Серед перешкод, з якими стикаються ділові кола (підприємці початківці, діючі 

підприємства, інвестори): податкове навантаження; тривалість та складність 

отримання дозвільних документів; відсутність повної інформації, безсистемність  

процедур; кадровий «голод»; постійні черги при оформленні документів, одержанні 

адміністративних послуг; обмежені фінансові можливості.  

В результаті, низькі темпи створення нового бізнесу, спад  або повільний 

розвиток діючого бізнесу, незацікавленість  інвесторів.  

Перешкоди мінімізуються шляхом діалогу «влада-бізнес»: жоден міський 

нормативно-правовий акт, який направлений на адміністративне або господарське 

регулювання діяльності бізнесу, не приймається без попереднього обговорення з 

діловими колами. Саме на даному етапі бізнес активно включається у процес, вносить 

пропозиції, коригування. Це стосується прийняття рішень про місцеве оподаткування, 

розміщення реклами, малих архітектурних форм, порядків оренди земельних ділянок, 

продажу майна тощо. Передбачається посилювати взаємодію, партнерство з 

Асоціацію підприємців та підприємств МСБ, бізнес-активом.  

Налагодження муніципального інвестиційного менеджменту дозволить  

систематизувати роботу з інвесторами; механізм компенсації з міського бюджету за 

кредитами, залученими на впровадження бізнес-проектів, стане додатковим стимулом 

для розвитку бізнесу; реконструкція/укомплектування ЦНАПу, запровадження 

електронного сервісу створять умови для оперативного, якісного та комфортного 

отримання адміністративних послуг.  

 

6.7. Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність  
Середньооблікова кількість штатних працівників по місту 17 тис.осіб, кількість 

зареєстрованих безробітних менше 1,4 тис.осіб.  

На місцевому ринку праці, спостерігається наростаючий дефіцит 

кваліфікованих робітничих кадрів, які володіють новітніми технологіями, здатні 

працювати на сучасній техніці та обладнанні. Основні галузі, що відчувають гостру 

потребу у кваліфікованих кадрах: будівництво, житлово-комунальне господарство, 

промисловість, сфера послуг. 

Виконавчі органи міської ради підтримують цільові партнерські проекти у 

напрямку професійної підготовки молоді. Наприклад, на базі Вищого професійно-

технічного училища реалізовано українсько-польський  проект. У рамках проекту 

відкрито відділення підготовки кваліфікованих робітників за професією 

«Електрогазозварник». Застосовуються сучасні технології і гнучкі методи організації 

навчання, стажування на базі польського партнера. 
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Місцева політика розвитку трудових ресурсів у співпраці з Центром зайнятості 

населення, у першу чергу, спрямовується  на ліквідацію прихованого безробіття, 

залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, в тому числі громадян з 

обмеженими фізичними можливостями, до економічно активної діяльності, 

розширення практики громадських робіт. Здійснюється спільна діяльність центру 

зайнятості і роботодавців у сприянні працевлаштуванню безробітних. 

Серед проблемних питань, що заважають підприємцям початківцям успішно 

стартувати та ефективно працювати є відсутність знань, брак досвіду,  недостатність  

необхідних  навичок у питаннях організації та ведення бізнесу. 

Пропонується об’єднання в єдиний механізм таких важливих ланок як 

«професійна самовизначеність» учня (контекст первинної бізнесової орієнтації з 

закладанням основи для подальшого здобуття відповідних навичок і компетентностей 

для досягнення успіху у бізнесі чи професійній кар’єрі) та «самозайнятість» 

безробітних (контекст перелому схеми власних переконань та бізнесових стереотипів 

у потенційного підприємця-початківця). 

ПМЕР передбачається запровадження навчальних програм з бізнес мотивації, 

розвитку лідерського потенціалу стартап-підприємців, власників діючого бізнесу, 

представників громадського активу; виховання фінансової свідомості, бізнес-навиків 

у молоді; бізнес-орієнтованого навчання для самозайнятості населення. 

Продовжуватиметься практика реалізації партнерських проектів. 

 

6.8. Зовнішнє позиціонування та маркетинг 
Конотоп є другим містом, після обласного центру, за ключовими показниками 

соціально-економічного розвитку.  

Поряд з рядом переваг (зручне розташування, розгалужений залізничний вузол, 

сформований промисловий комплекс, соціальна та культурна база та ін.), які мають 

сприяти зовнішньому позиціонуванню міста, є і проблемні аспекти, тому міська рада 

залучає та вкладає кошти у модернізацію комунальної та соціальної інфраструктури. 

Проводиться реконструкція доріг (тільки за 2019 рік вкладено більше 20 млн.грн. 

(833,3 тис.євро)), створено сучасний діагностичний центр, дитячу поліклініку та 

пологове відділення (вартість 75 млн.грн. (3,2 млн.євро)), здійснюється 

термореновації будівель освітніх закладів (грантовий проект ЄС 13,5 млн.грн. (400 

тис.євро), бюджетні кошти), оновлюється рухомий склад електротранспорту. 

Громада прагне розвиватися у партнерстві та взаємодії, є членом Асоціації міст 

України, Асоціації «Енергоефективних міст України», однією з перших-підписантів 

ініціативи «Угода Мерів», має досвід співпраці з донорами та МФО, підтримує 

зв’язки з містом-побратимом м.Мездра (Болгарія) у сфері культурно-освітнього 

обміну. Налагоджено співпрацю з м.Дрезден у реалізації проектів з молодіжного 

обміну «Міжнародний Дрезденський діалог». Розроблено базовий логотип та 

промопакет, який планується доповнити інвестиційним продуктом (інвестиційний 

паспорт, інвестиційні пропозиції). 

Виконавчими органами міської ради проводяться іміджеві події (наприклад 

брендова виставка-ярмарок «Конотопська сотня», проект «Купуй Конотопське», 

відзначення «Конотопської битви», тематичні фестивалі тощо), приймається участь у 

різнорівневих інформаційно-комунікаційних заходах, організовуються зустрічі з 

учасниками інвестиційного процесу, але діяльність має фрагментний характер, 

відсутня системність у роботі щодо промоції, чіткого позиціонування міста у ділових 

колах як інвестиційно привабливого.  
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Результати опитувань, проведених ГО «МІРГ», вказують на те, що зовнішнє 

сприйняття громади продовжує формувати історико-культурна сфера. Здебільшого 

Конотоп асоціюється з героями однойменного твору Г.Квітки-Основ’яненка 

«Конотопська відьма», «Конотопською битвою» (перемогою у 1659 році війська 

гетьмана України Івана Виговського), з містом залізничників, в окремих випадках, - з 

містом у якому є трамвай, завод «Авіакон».  

ПМЕР передбачається налагодити чітку систему інвестиційного менеджменту у 

громаді з просування інвестиційного продукту та інформування про інвестиційний 

потенціал, з акцентом на «історіях успіху»; забезпечити видимість громади в мережі 

через інвестиційну сторінку. 

  

7. SWOT аналіз 
Робочою групою при підготовці SWOT аналізу у різних ракурсах були 

розглянуті сильні та слабкі сторони громади, можливості і загрози, з фокусом на 

реальному секторі економіки та його потенціалі до зростання, створення 

можливостей для працевлаштування та нарощування ресурсів для розвитку.  

Сильні сторони Слабкі сторони 

Зручне географічне розташування, 

відносна близькість від столиці, 

обласного центру.  

Розвинуте транспортне сполучення, 

крупний залізничний вузол. 

Наявність вільних виробничих площ, 

земельних ділянок  та  приміщень для 

ведення бізнесу та інвестування.  

Зацікавленість місцевої влади у 

впровадженні проектів розвитку. 

Наявність вільних ніш та резерву 

розвитку ринку (майже відсутні 

підприємці, що працюють у секторі ІТ, 

інженірінгу; сектор внутрішнього 

туризму не задіяний) 

Низька інвестиційна привабливість 

громади. 

Відсутність сформованого 

інвестиційного продукту та промоції 

міста. 

Непідготовленість кадрів для роботи в 

малому бізнесі, низький рівень знань і 

навичок у сфері підприємництва. 

Відсутність системи стимулювання 

бізнесу на місцевому рівні. 

Недостатньо розвинена бізнес 

інфраструктура (потребує оптимізації 

ЦНАП) 

Можливості Загрози 

Запровадження механізмів стимулювання 

реального сектору економіки 

(запровадження податкових пільг, 

спеціальних економічних зон). 

Покрашення інвестиційного клімату 

(створення загальних умов інвестиційної 

діяльності, стабілізація національної 

валюти, інвестиційний рейтинг держави, 

прозоре правове поле). 

Залучення ресурсу державних та 

регіональних програм підтримки, 

отримання дешевих зовнішніх кредитів, 

залучення грантового фінансування. 

Відтік людських ресурсів з міста за 

кордон, в інші регіони. 

Нестабільне й непередбачуване 

законодавство, що впливає на місцеві 

нормативні рішення.  

Погіршення іміджу держави, не 

зацікавленість інвесторів у співпраці. 

Загострення геполітичної 

нестабільності.  
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8. Бачення та цілі 
Бачення та цілі місцевого економічного розвитку Конотопської міської ОТГ 

сформовані робочою групою на підставі аналізу місцевої економічної ситуації, з 

врахуванням збереження логічного зв’язку та місцевих інтересів. Бачення є, 

погодженим у процесі діалогу, описом кращого економічного майбутнього об’єднаної 

громади. 

Бачення: «Конотоп – відкритий інвестиційний простір!», з сприятливими 

умовами для розвитку бізнесу, сучасною діловою інфраструктурою та 

інтелектуальними ресурсами, комфортний для життя та впровадження проектних 

ініціатив. 

Основні цілі: 

1.Вдосконалення механізмів реалізації інвестиційної політики громади. 

Результати: 

Сформована база даних інвестиційно-привабливих об’єктів, що будуть 

запропоновані потенційним інвесторам. 

Узагальнені, у рамках одного документу, інвестиційні переваги громади, 

проекти що будуть представлені потенційним інвесторам. 

Регламентовано роботу виконавчих органів у напрямку залучення 

інвестиційного ресурсу, запроваджено порядки взаємодії,  алгоритм для належного 

супроводу інвесторів/проектів у громаді. 

Розроблено програму, що визначає пріоритетні напрямки інвестиційного 

розвитку, форми та види залучення інвестицій у громаду. 

Оновлено Інтернет сторінку для просування  інвестиційних продуктів  громади 

серед потенційних інвесторів.   

Поширено  інформацію серед потенційних інвесторів, партнерів, направлену на 

формування та просування іміджу громади, як території привабливої для інвестицій. 

2.Розбудова міської інфраструктури підтримки підприємництва. 

Результати: 

Реконструйовані, за принципом «прозорого просторового планування», 

приміщення ЦНАПу та укомплектовані робочі місця для забезпечення належного 

комфорту відвідувачів, персоналу для своєчасного, якісного надання адмінпослуг. 

Запроваджено електронний  сервіс для зменшення фізичних черг та економії 

часу відвідувачів ЦНАП. 

Запроваджена підтримка з міського бюджету для реалізації бізнес-проектів 

(компенсація з міського бюджету за кредитами, залученими підприємствами (цями)).  

Проведено тренінги для стартап-підприємців, власників діючого бізнесу, 

представників громадського активу; заняття для виховання фінансової свідомості, 

бізнес-навиків у молоді; заняття з елементами бізнес-освіти для працездатного 

населення, тимчасово не задіяного на ринку праці.  
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9. План дій  
Робочою групою були визначені конкретні заходи Плану дій, впровадження яких має вести до забезпечення виконання 

поставлених цілей та завдань. Заходи обговорені, критично оцінені на відповідність загальному баченню та цілям, узгоджені з 

застосуванням принципів: сприяння досягненню цілі; «не ізольованості»; чіткої спланованості та фінансової обґрунтованості; 

можливості впровадження та досягнення видимого результату у встановлений термін.  

Таблиця 1.План дій 

Тематичний 

блок 
Основні цілі Дії за проектом 

Тривалість 

(початок - 

завершення) 

Залучені партнери 

Заплановані 

витрати, 

грн./євро 

Результати 

Показники 

(індикатори) для 

моніторингу 

1.Міжсектораль

не 

співробітництво 

і взаємодія на 

місцевому рівні.  

2.Прозора, 

вільна від 

корупції 

адміністрація, 

що сприяє 

розвитку 

бізнесу. 

3.Доступ до 

фінансування.  

4.Зовнішнє 

позиціонування 

та маркетинг. 

5.Земельні 

ресурси та 

інфраструктура 

 

 

 

 

1.Вдоскона

лення 

механізмів 

реалізації 

інвестиційн

ої політики 

громади 

1.1.Провести інвентаризацію та 

сформувати базу даних наявних 

ділянок («Greenfield», 

«Brownfield»), приміщень і 

об’єктів комунальної та 

приватної власності, що можуть 

бути запропоновані потенційним 

інвесторам  

01.02.2020-

01.04.2020 

Управління економіки, 

відділ земельних 

ресурсів, відділ 

комунального майна, 

промислові 

підприємства міста  

39600/ 

1650 

Сформована база даних 

інвестиційно-привабливих об’єктів, 

що будуть запропоновані 

потенційним інвесторам 

Включено до бази та 

заповнено картки 

мінімум на 10 

земельних ділянок, 10 

об’єктів комунальної/  

приватної власності 

1.2.Розробити інвестиційний 

паспорт громади 

01.04.2020-

01.06.2020 

Управління економіки, 

виконавчі органи 

міської ради за 

напрямками 

59400/ 

2475 

 

 

Узагальнені, у рамках одного 

документу, інвестиційні переваги 

громади, проекти що будуть 

представлені потенційним 

інвесторам 

Виготовлено та 

розповсюджено 

інвестиційний  

паспорт тиражем 50 

примірників   

1.3.Розробити Положення про 

впровадження системи 

інвестиційного менеджменту у 

міській раді (з типовим 

алгоритмом супроводу 

інвестора)  

01.01.2020-

01.06.2020 

Управління економіки, 

виконавчі органи 

міської ради за 

напрямками 

49800/ 

2075 
Регламентовано роботу виконавчих 

органів у напрямку залучення 

інвестиційного ресурсу, 

запроваджено порядки взаємодії,  

алгоритм для належного супроводу 

інвесторів/проектів у громаді 

Прийнятий 1 документ 

– рішення міської ради  

про затвердження 

Положення  

1.4.Розробити довгострокову 

програму залучення інвестицій у 

розвиток громади 

01.08.2020-

01.01.2021 

Управління економіки, 

виконавчі органи 

міської ради за 

напрямками  

53400/ 

2225 
Розроблено програму, що визначає  

пріоритетні напрямки 

інвестиційного розвитку, форми та 

види залучення інвестицій у 

громаду 

Прийнятий 1 документ 

– рішення міської ради  

про затвердження 

Програми 

1.5.Оновити на базі офіційного 

сайту міської ради вкладку 

«Інвестиційна діяльність» 

(двомовний варіант – українська, 

англійська) 

01.05.2020- 

01.12.2020 

Управління економіки, 

фахівці виконавчих 

органів міської ради, 

які відповідають за 

адміністрування сайту 

68100/ 

2838 

Оновлено Інтернет сторінку для 

просування  інвестиційних 

продуктів  громади серед 

потенційних інвесторів   

 

Оновлено 1 Інтернет 

сторінку з 

інформацією про 

об’єкти інвестування/ 

проекти, інвестиційні 
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 переваги у 

двомовному варіанті 

  1.6.Поширювати інформацію про 

інвестиційний потенціал, «історії 

успіху» громади через 

електронні засоби масової 

інформації, інтернет-ресурси, а 

також соціальні мережі 

01.01.2020- 

20.12.2021 

Виконавчі органи 

міської ради за 

напрямками, 

управління економіки,  

залучені ЗМІ 

13200/ 

550 

Поширено  інформацію серед 

потенційних інвесторів, партнерів, 

направлену на формування та 

просування іміджу громади, як 

території привабливої для 

інвестицій 

Здійснено мінімум 8 

публікацій 

1.Правова та 

інституційна 

база 

2.Прозора, 

вільна від 

корупції 

адміністрація, 

що сприяє 

розвитку 

бізнесу. 

3.Доступ до 

фінансування.  

4.Міжсектораль

не 

співробітництво 

і взаємодія на 

місцевому рівні. 

5.Кваліфіковані 

трудові ресурси, 

інклюзивність  

 

2.Розбудова 

міської 

інфраструкт

ури 

підтримки 

підприємни

цтва 

2.1.Здійснити реконструкцію 

ЦНАПу (частина І поверху 

будівлі муніципалітету), 

укомплектувати ЦНАП 

комп’ютерною технікою, 

меблями та програмним 

забезпеченням 

01.02.2020-

20.12.2021 

Виконавчий комітет 

міської ради, ЦНАП 

5500000/ 

229167 

Реконструйовані, за принципом 

«прозорого просторового 

планування», приміщення та 

укомплектовані робочі місця для 

забезпечення належного комфорту 

відвідувачів, персоналу для 

своєчасного, якісного надання 

адмінпослуг 

Реконструйована 

частина будівлі (акти 

виконання робіт), 

укомплектовано 25 

робочих  місць  

2.2.Запровадити сервіс 

«Електронної черги» 

01.02.2021-

20.12.2021 

Виконавчий комітет 

міської ради, ЦНАП 

300000/ 

12500 

Запроваджено сервіс для зменшення 

фізичних черг та економії часу 

відвідувачів  

 

Запроваджено 1 

програмний ресурс, 

підключено робочі 

місця 

2.3.Запровадити надання 

підтримки з міського бюджету 

для реалізації бізнес-проектів 

(компенсація за кредитами, 

залученими підприємствами 

(цями))  

 

01.04.2020- 

20.12.2021 

Виконавчий комітет, 

Відділ по роботі з 

суб’єктами 

господарювання 

1000000/ 

41667 

Запроваджена підтримка для 

стимулювання інвестиційної 

активності підприємств (ців), 

реалізації проектів розвитку 

(компенсація за кредитами, 

залученими підприємствами (цями)) 

Надана компенсація 

мінімум 2 

підприємствам (цям) 

Прийнятий 1 документ 

– рішення міської ради 

про затвердження 

Положення  

2.4.Провести цикл тренінгів 

«Школа лідерства» для стартап-

підприємців, власників діючого 

бізнесу, представників 

громадського активу 

01.02.2020-

20.12.2021 

Управління економіки, 

залучені експерти 

127200/ 

5300 

Проведено тренінги для 

бізнесмотивації, розвитку 

лідерського потенціалу  

Проведено 8 циклів 

тренінгів (3 тренінги у 

квартал). Охоплено 

120 осіб  

2.5.Провести факультативні 

заняття з фінансової грамотності 

у школах 

01.02.2020-

20.12.2021 

Відділ освіти, залучені 

експерти 

65000/ 

2708 

 

Проведено заняття для виховання 

фінансової свідомості, бізнес-

навиків у молоді 

Проведені 50 занять. 

Охоплено 1500 учнів 

2.6.Провести заняття з 

елементами бізнес-освіти для 

працездатного населення, 

тимчасово не задіяного на ринку 

праці 

01.02.2020-

20.12.2021 

Конотопський 

міськрайонний центр 

зайнятості, Відділ по 

роботі з суб’єктами 

господарювання 

20000/ 

833 

Проведено заняття для бізнес-

орієнтованої самозайнятості 

населення  

Проведено 100 заходів 

для 1500 осіб 

При плануванні витрат використаний курс євро на рівні 24,00 грн.  
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10.  Схема фінансування 
Учасниками процесу планування було опрацьоване питання щодо потенційних внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування 

заходів ПМЕР, з яких можливо мобілізувати ресурс, та сформовано схему з фінансовими можливостями. Відповідальні виконавці 

керуватимуться даною схемою при здійсненні пошуку фінансування.  

Таблиця 2.Схема фінансування 

Дії  

 

Заплановані 

витрати 

(грн./євро) 

Джерела фінансування  (грн./євро) 
Нестача 

фінансування 

(грн./євро) 

Примітки Місцевий 

бюджет 

Бюджети 

вищого 

рівня 

Приватний 

сектор 
Донори 

1.1.Провести інвентаризацію та сформувати базу 

даних наявних ділянок («Greenfield», «Brownfield»), 

приміщень і об’єктів комунальної та приватної 

власності, що можуть бути запропоновані 

потенційним інвесторам  

39600/ 

1650 

39600/ 

1650 
- - - - - 

1.2.Розробити інвестиційний паспорт громади 59400/ 

2475 

59400/ 

2475 
- - - - - 

1.3.Розробити Положення про впровадження системи 

інвестиційного менеджменту у міській раді (з типовим 

алгоритмом супроводу інвестора)  

49800/ 

2075 

49800/ 

2075 
- - - - - 

1.4.Розробити довгострокову програму залучення 

інвестицій у розвиток громади 
53400/ 

2225 

53400/ 

2225 
- - - - - 

1.5.Оновити на базі офіційного сайту міської ради 

вкладку «Інвестиційна діяльність» (двомовний варіант 

– українська, англійська) 

68100/ 

2838 

68100/ 

2838 
- - - - - 

1.6.Поширювати інформацію про інвестиційний 

потенціал, «історії успіху» громади через електронні 

засоби масової інформації, інтернет-ресурси, а також 

соціальні мережі 

13200/ 

550 

13200/ 

550 
- - - - - 

2.1.Здійснити реконструкцію ЦНАПу (частина І 

поверху будівлі муніципалітету), укомплектувати 

ЦНАП комп’ютерною технікою, меблями та 

програмним забезпеченням 

5000000/ 

229167 

1000000/ 

41667 

4500000/ 

187500 
- - - - 

2.2.Запровадити сервіс «Електронної черги» 300000/ 

12500 
- - - 

300000/ 

12500 
- - 

2.3.Запровадити надання підтримки з міського 

бюджету для реалізації бізнес-проектів (компенсація 

за кредитами, залученими підприємствами (цями))  

1000000/ 

41667 

200000/ 

8333 
- 

800000/ 

33334 
- - - 
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2.4.Провести цикл тренінгів «Школа лідерства» для 

стартап-підприємців, власників діючого бізнесу, 

представників громадського активу 

127200/ 

5300 

55200/ 

2300 
- 

72000/ 

3000 
- - - 

2.5.Провести факультативні заняття з фінансової 

грамотності у школах 
65000/ 

2708 

65000/ 

2708 
- - - - - 

2.6.Провести заняття з елементами бізнес-освіти для 

працездатного населення, тимчасово не задіяного на 

ринку праці 

20000/ 

833 
- - 

20000/ 

833 
- - - 

Разом 
7295700/ 

303988 

1603700/ 

66821 

4500000/ 

187500 

892000/ 

37167 

300000/ 

12500 
- - 

 

11. Показники та механізм моніторингу 

Моніторинг ходу реалізації заходів ПМЕР здійснюватиметься щоквартально групою з питань впровадження ПМЕР відповідно 

до розробленого графіку (плану моніторингу). У процесі моніторингу відслідковуватиметься досягнення проміжних очікуваних 

результатів за конкретні звітні періоди та фіксуватимуться розбіжності для отримання загальної картини динаміки реалізації ПМЕР. 

Оцінка прогресу та результатів здійснюватиметься експертами Ініціативи ЄС M4EG  на підставі звітів про хід реалізації ПМЕР, 

що надаватимуться Секретаріату Ініціативи 1 раз на півроку. 

Таблиця 3.Показники та механізм моніторингу 

Дії 

Тривалість 

(початок-

завершення) 

Очікувані результати 

Місяць  

1-6 

Місяць 

 7-12 

Місяць  

13-18 

Місяць  

19-24 

1.1.Провести інвентаризацію та 

сформувати базу даних 

наявних ділянок («Greenfield», 

«Brownfield»), приміщень і 

об’єктів комунальної та 

приватної власності, що 

можуть бути запропоновані 

потенційним інвесторам  

01.02.2020-

01.04.2020 

Сформована база даних 

інвестиційно-привабливих 

об’єктів, що будуть 

запропоновані потенційним 

інвесторам (заповнено картки 

мінімум на 15 земельних ділянок, 

10 об’єктів комунальної/  

приватної власності) 

- - - 

1.2.Розробити інвестиційний 

паспорт громади 

01.04.2020-

01.06.2020 

Узагальнені, у рамках одного 

документу, інвестиційні переваги 

громади, що будуть представлені 

потенційним інвесторам 

(виготовлено та розповсюджено 

інвестиційний паспорт тиражем 

50 примірників)   

- - - 

1.3.Розробити Положення про 01.01.2020- Регламентовано роботу - - - 
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впровадження системи 

інвестиційного менеджменту у 

міській раді (з типовим 

алгоритмом супроводу 

інвестора)  

01.06.2020 виконавчих органів у напрямку 

залучення інвестиційного 

ресурсу, запроваджено порядки 

взаємодії, алгоритм для 

належного супроводу 

інвесторів/проектів у громаді 

(прийнятий 1 документ – рішення 

міської ради  про затвердження 

Положення) 

1.4.Розробити довгострокову 

програму залучення інвестицій 

у розвиток громади 

01.08.2020-

01.01.2021 

- Розроблено програму, що 

визначає  пріоритетні 

напрямки інвестиційного 

розвитку, форми та види 

залучення інвестицій у 

громаду (прийнятий 1 

документ – рішення 

міської ради  про 

затвердження Програми) 

- - 

1.5.Оновити на базі офіційного 

сайту міської ради вкладку 

«Інвестиційна діяльність» 

(двомовний варіант – 

українська, англійська) 

01.05.2020- 

01.12.2020 

Проведено підготовчі процедури, 

підготовлені документи для 

розміщення  

Оновлено 1 Інтернет 

сторінку з інформацією 

про об’єкти інвестування/ 

проекти, інвестиційні 

переваги для просування  

інвестиційних продуктів  

громади  

- - 

1.6.Поширювати інформацію 

про інвестиційний потенціал, 

«історії успіху» громади через 

електронні засоби масової 

інформації, інтернет-ресурси, а 

також соціальні мережі 

01.01.2020- 

20.12.2021 

Поширено  інформацію серед 

потенційних інвесторів, 

партнерів, направлену на 

формування та просування 

іміджу громади, як території 

привабливої для інвестицій 

(здійснено 2 інформаційні 

публікації)  

Поширено  інформацію 

серед потенційних 

інвесторів, партнерів, 

направлену на формування 

та просування іміджу 

громади, як території 

привабливої для 

інвестицій (здійснено 2 

інформаційні публікації) 

Поширено  інформацію 

серед потенційних 

інвесторів, партнерів, 

направлену на 

формування та 

просування іміджу 

громади, як території 

привабливої для 

інвестицій (здійснено 2 

інформаційні публікації) 

Поширено  інформацію 

серед потенційних 

інвесторів, партнерів, 

направлену на формування 

та просування іміджу 

громади, як території 

привабливої для інвестицій 

(здійснено 2 інформаційні 

публікації) 

2.1.Здійснити реконструкцію 

ЦНАПу (частина І поверху 

будівлі муніципалітету), 

укомплектувати ЦНАП 

комп’ютерною технікою, 

меблями та програмним 

01.02.2021-

20.12.2021 

Визначення розробників  

проектно-кошторисної 

документації, укладено договори 

Виготовлено проектно-

кошторисну 

документацію, пройдено 

державну експертизу 

Визначено виконавців 

робіт, авторський, 

технічний нагляди. 

Укладено договори. 

Розпочато здійснення 

робіт. Визначено 

Реконструйовані, за 

принципом «прозорого 

просторового планування», 

приміщення для 

забезпечення належного 

комфорту відвідувачів, 
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забезпеченням постачальників техніки, 

меблів та обладнання. 

Укладено договір. 

персоналу (акти виконання 

робіт). Укомплектовані 25 

робочих місць для 

своєчасного та якісного 

надання адмінпослуг. 

2.2.Запровадити сервіс 

«Електронної черги» 

01.02.2021-

20.12.2021 

- - Визначено виконавців 

послуг. Укладено договір 

Запроваджено 1 сервіс для 

зменшення фізичних черг та 

економії часу відвідувачів 

2.3.Запровадити надання 

підтримки з міського бюджету 

для реалізації бізнес-проектів 

(компенсація за кредитами, 

залученими підприємствами 

(цями))  

01.04.2020- 

20.12.2021 

Розроблене Положення для чіткої 

регламентації процедур та умов 

надання компенсації (проект 

рішення міської ради, аналіз 

регуляторного впливу) 

Пройдена регуляторна 

процедура. Прийнятий 1 

документ – рішення 

міської ради про 

затвердження Положення 

Укладені договори для 

забезпечення співпраці 

та функціонування 

механізму (укладені 

договори мінімум з 2 

банківськими 

установами). 

Надана компенсація для 

стимулювання 

інвестиційної активності 

підприємств (ців) 

Надана компенсація для 

стимулювання інвестиційної 

активності підприємств 

(ців), реалізації проектів 

розвитку (надана 

компенсація мінімум 1 

підприємству (цю)) 

2.4.Провести цикл тренінгів 

«Школа лідерства» для 

стартап-підприємців, власників 

діючого бізнесу, представників 

громадського активу 

01.02.2020-

20.12.2021 

Проведено тренінги для 

бізнесмотивації, розвитку 

лідерського потенціалу 

(проведено 2 циклів тренінгів (3 

тренінги у квартал), охоплено 30 

осіб)  

Проведено тренінги для 

бізнесмотивації, розвитку 

лідерського потенціалу 

(проведено 2 циклів 

тренінгів (3 тренінги у 

квартал), охоплено 30 

осіб)  

Проведено тренінги для 

бізнесмотивації, 

розвитку лідерського 

потенціалу (проведено 2 

циклів тренінгів (3 

тренінги у квартал), 

охоплено 30 осіб)  

Проведено тренінги для 

бізнесмотивації, розвитку 

лідерського потенціалу 

(проведено 2 циклів 

тренінгів (3 тренінги у 

квартал), охоплено 30 осіб)  

2.5.Провести факультативні 

заняття з фінансової 

грамотності у школах 

01.02.2020-

20.12.2021 

Проведено заняття для виховання 

фінансової свідомості, бізнес-

навиків у молоді (проведено12 

занять, охоплено 360 учнів) 

Проведено заняття для 

виховання фінансової 

свідомості, бізнес-навиків 

у молоді (проведено12 

занять, охоплено 360 

учнів) 

Проведено заняття для 

виховання фінансової 

свідомості, бізнес-

навиків у молоді 

(проведено12 занять, 

охоплено 360 учнів) 

Проведено заняття для 

виховання фінансової 

свідомості, бізнес-навиків у 

молоді (проведено12 занять, 

охоплено 360 учнів) 

2.6.Провести заняття з 

елементами бізнес-освіти для 

працездатного населення, 

тимчасово не задіяного на 

ринку праці 

01.02.2020-

20.12.2021 

Проведено заняття для бізнес-

орієнтованої самозайнятості 

населення  (проведено 25 заходів 

для 375 осіб) 

Проведено заняття для 

бізнес-орієнтованої 

самозайнятості населення  

(проведено 25 заходів для 

375 осіб) 

Проведено заняття для 

бізнес-орієнтованої 

самозайнятості 

населення  (проведено 25 

заходів для 375 осіб) 

Проведено заняття для 

бізнес-орієнтованої 

самозайнятості населення  

(проведено 25 заходів для 

375 осіб) 

 

 


