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Звітна фаза – 1

І. Коротка описова частина

Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно – з 01 січня 2019 року.
Протягом звітного періоду у громаді були впроваджені всі заходи / дії Плану, заплановані

на звітний період.
В тому числі, за звітний період, окремі заходи плану МЕР було виконано з випередженням

графіку, а саме:
 Дія 1.7 «Придбання офісної техніки та меблів» виконана повністю. ГО «Перспектива

підприємництва» придбано власним коштом офісну техніку,  а в червні 2019 року
ухвалено  рішення  Дубенської  міської  ради  щодо  виділення  коштів  на  придбання
меблів для облаштування Центру;

 Дія 1.8 «Інформаційна кампанія та офіційне відкриття Центру» виконана повністю. З
метою інформування громади міста Дубно, на офіційному сайті Дубенської міської
ради, а також вебсторінках «Стратегія сталого розвитку міста Дубно до 2022 року»
та  «Дубно-влада-онлайн»  у  мережі  Facebook,  розміщено  інформаційні  публікації
щодо офіційного  відкриття  Центру,  в  комплексі  з  яким відкрито Представництво
Тернопільського  Обласного  Відділення  Міжнародного  Центру  впровадження
програм  ЮНЕСКО  та  Суботньо-недільну  школу  з  вивчення  польської  мови.
Відкриття даного Центру відбулося 22 грудня 2019 року.

 Дія  1.9  «Організація  зустрічей,  круглих  столів,  тренінгів  та  ін.  заходів  на  базі
Центру» виконана повністю.

Підсумовуючи виконання  Плану за  період  з  01.07.2019р.  по  31.12.2019р.  виявилось,  що
затримка у виконанні Плану відсутня, а три заходи реалізовано з випереджанням графіку.

Змін  до  Плану  МЕР  громади,  а  саме  до  табл.1  «План  дій»  та  відповідно  до  табл.3
«Показники та механізми моніторингу» за звітний період в частині зміни заходів та термінів їх
реалізації не вносилося.

У наступному  звітному  періоді  допомога  від  Секретаріату  M4EG у провадженні  Плану
МЕР буде необхідною в частині отримання консультацій (тренінгу) із підвищення ефективності
роботи Центру сприяння розвитку підприємництва. Окрім цього, у наступному звітному періоді,
допомога  буде  необхідною  при  виконанні  другого  пріоритетного  напрямку,  зокрема,  надання
технічної підтримки із пошуку потенційних інвесторів.



ІІ. Графік реалізації / план моніторингу

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

1.3.  Підготування  документації  для
погодження отримання об’єкту неру-
хомого майна комунальної власності
під Центр

02.06.2019-
01.08.2019

Отримано  об’єкт  нерухомого  майна
комунальної власності під Центр шляхом
укладення договору-оренди

За графіком 1 500 грн / 56,41 євро

1.4. Виділення фінансування на виго-
товлення ПКД

02.08.2019-
01.10.2019

Виділено кошти і виготовлено ПКД За графіком 1 500 грн / 56,41 євро

1.5.  Визначення  на  конкурсній
основі  підрядника  та  укладення
угоди  для  здійснення  ремонтних
робіт

02.10.2019-
15.11.2019

Визначено  підрядника  для  здійснення
ремонтних  робіт,  укладено  договір,
розпочато проведення ремонту

За графіком 1 650 грн / 62,05 євро

1.6.  Здійснення  та  приймання
ремонт-них робіт

16.11.2019-
31.12.2019

Здійснено  покращення  умов  функціону-
вання  приміщення  шляхом  проведення
ремонтних робіт

За графіком 115 500 грн / 4 343,74 євро

1.7.  Придбання  офісної  техніки  та
меблів

01.01.2020-
01.04.2020

Придбано  офісну  техніку  та  меблі  для
функціонування Центру

Випереджаємо графік 99 000 грн / 3 723,20 євро

1.8.  Інформаційна  кампанія  та
офіцій-не відкриття Центру

02.04.2020-
01.06.2020

Відкрито  Центр  та  проінформовано
громаду міста щодо його відкриття

Випереджаємо графік 19 800 грн / 744,64 євро

1.9.  Організація  зустрічей,  круглих
столів, тренінгів та ін. заходів на базі
Центру

02.06.2020-
постійно

Функціонування центру Випереджаємо графік 16 500 грн / 620,53 євро

2.2.  Замовлення  проєкту
землеустрою  /  технічної

02.05.2019-
01.09.2019

Виготовлено  технічну  документацію
щодо встановлення меж двох земельних

За графіком 11 550 грн / 434,37 євро



документації та його затвердження

ділянок  для  будівництва  та  обслу-
говування  об’єктів  туристичної  інфра-
структури  та  закладів  громадського
харчування на яких планується здійснити
будівництво  комплексу  обслуговування
туристів  з  багатофункціональним  вико-
ристанням території

2.3.  Здійснення  реєстрації  права
власності  земельної  ділянки  за
територіальною громадою

02.09.2019-
01.01.2020

Присвоєно  кадастровий  номер  двох
земельних  ділянок  та  закріплено  право
власності  на  дві  земельні  ділянки  за
громадою

За графіком 9 900 грн / 372,32 євро

Всього 276 900 грн / 10 413,67 євро

*Курс грн/євро НБУ станом на 11.01.2020 – 26,59 грн за 1 євро

Звіт заповнила Піддубник Мирослава Мирославівна Дата: 11.01.2020
Начальник управління економіки і власності Дубенської
міської ради

Підпис


