
 

Впровадження плану місцевого економічного розвитку 

Звіт за 1-ше півріччя 2020 року 

Громада: Дубенська міська рада 

Початок впровадження плану: 01.01.2019 

Номер звіту: 3 

 

І. Коротка описова частина 

п.1. Короткий аналіз звітного періоду: 

За звітний період, окремі основні заходи / дії плану МЕР було не виконано, а саме: 

• Дія 2.4 «Здійснення замовлення та виготовлення ПКД» не виконана із затримкою 6 

місяців, оскільки протягом березня-червня 2020 року, виділені на реалізацію даного 

заходу кошти першочергово направлялись на боротьбу з наслідками пандемії 

коронавірусу COVID-19. Впровадження вказаної дії можливе при наявності коштів. 

Наявність коштів буде забезпечена шляхом виконання дохідної частини бюджету міста, 

що очікується у 2021 році, оскільки пільги по сплаті податків і зборів, надані в період 

карантину, спричинили недовиконання бюджету. На жаль, пандемія коронавірусу 

COVID-19 внесла свої корективи і міський бюджет не в силі самостійно 

профінансувати виготовлення ПКД; 

• Дія 2.5 «Визначення на конкурсній основі підрядника та укладення договору для 

здійснення будівельно-монтажних робіт» не виконана із незначною затримкою у 3 

місяці, тому, що кошти виділені на реалізацію даного заходу використані на боротьбу з 

наслідками пандемії коронавірусу COVID-19. На жаль, пандемія коронавірусу COVID-

19 внесла свої корективи і міський бюджет не в силі самостійно профінансувати 

проведення будівельно-монтажних робіт. 

В тому числі, за звітний період, один із заходів плану МЕР було виконано з випередженням 

графіку, а саме: 

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

виконана повністю. 

Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.01.2020 р. по 30.06.2020 р. виявилось, що по 

двох заходах з чотирьох відбулась затримка відповідно на 6 місяців (дія 2.4) та 3 місяці (дія 2.5). 

 

п.2. Короткий аналіз за весь період з початку впровадження ПМЕР: 

Підсумовуючи виконання заходів за період з початку реалізації Плану в цілому, очевидно, 

що станом на 30.06.2020 року громада не виконає 14% (або 2 з 14) поставлених цілей, так як при 

плануванні заходів ми не могли передбачити пандемію коронавірусу COVID-19. 

Найбільшим досягненням громади при виконанні плану МЕР є створення Центру сприяння 

розвитку підприємництва, в комплексі з яким відкрито Представництво Тернопільського 

Обласного Відділення Міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО та Суботньо-

недільну школу з вивчення польської мови. В результаті відкриття даного Центру, суб’єкти 

малого та середнього підприємництва, підприємці-початківці та всі бажаючі відкрити власну 

справу мають можливість отримати інформаційну підтримку та кваліфіковані консультації, а 

також підвищити власну фінансову грамотність та професійні навички ведення бізнесу. Окрім 

цього, підприємці, для ведення власного бізнесу, мають змогу покращити свій рівень знань 

польської мови. 



ІІ. Графік реалізації / план моніторингу 
 
 

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ 

Дії Дата 

початку - 

дата 

завершення 

Заплановано Виконано (переносимо дані з Ваших звітів за 

минулі періоди в колонки 4 та 5) 

Використано коштів: 

 

всього наростаючим 

підсумком 

 

станом на 30.06.2020 р., 

 

грн/євро 

(за курсом НБУ на 

01.07.2020 р.)* 

Очікувані результати станом 

на 30.06.2020 р. 

Варіанти відповідей: 

• За графіком 

• Незначна затримка 

• Значна затримка (потребує короткий 

коментар) 

• Випереджаємо графік 

• Інше (потребує короткий коментар) 

1-6 місяць 

впровадження 

плану (якщо 

раніше звітували 

за 1 півріччя 

2019) 

7-12 місяць 

впровадження 

плану (якщо 

раніше 

звітували за 

2 півріччя 2019) 

13-18 місяць 

впровадження 

плану (1 півріччя 

2020) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Підготування Статуту та 

реєстрація Центру 

01.01.2019- 

01.04.2019 

Підготовлено Статут ГО 

«Перспектива підприємництва», 

зареєстровано громадську 

організацію з метою створення 

Центру сприяння розвитку 

підприємництва 

За графіком За графіком За графіком 4 000 грн / 133,91 євро 

1.2. Інвентаризація об’єктів 

нерухомого майна комунальної 

власності 

02.05.2019- 

01.06.2019 

Винайдено приміщення, яке 

можна використати під Центр 

За графіком За графіком За графіком 2 000 грн / 66,96 євро 

1.3. Підготування документації 

для погодження отримання 

об’єкту нерухомого майна 

комунальної власності під 

Центр 

02.06.2019- 

01.08.2019 

Отримано об’єкт нерухомого 

майна комунальної власності під 

Центр шляхом укладення 

договору-оренди 

Випереджаємо 

графік 

За графіком За графіком 1 500 грн / 50,22 євро 

1.4. Виділення фінансування на 

виготовлення ПКД 

02.08.2019- 

01.10.2019 

Виділено кошти і виготовлено 

ПКД 

Випереджаємо 

графік 

За графіком За графіком 1 500 грн / 50,22 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 

Випереджаємо 

графік 

За графіком За графіком 1 650 грн / 55,24 євро 



1.6. Здійснення та приймання 

ремонтних робіт 

16.11.2019- 

31.12.2019 

Здійснюється покращення умов 

функціонування приміщення 

шляхом проведення ремонтних 

робіт 

Випереджаємо 

графік 

За графіком За графіком 115 500 / 3 866,76 євро 

1.7. Придбання офісної техніки 

та меблів 

01.01.2020- 

01.04.2020 

Придбано офісну техніку та 

меблі для функціонування 

Центру 

Випереджаємо 

графік 

Випереджаємо 

графік 

За графіком 99 000 грн / 3 314,36 євро 

1.8. Інформаційна кампанія та 

офіційне відкриття Центру 

02.04.2020- 

01.06.2020 

Відкрито Центр та 

проінформовано громаду міста 

щодо його відкриття 

 Випереджаємо 

графік 

За графіком 19 800 грн / 662,87 євро 

1.9. Організація зустрічей, 

круглих столів, тренінгів та ін. 

заходів на базі Центру 

02.06.2020- 

постійно Функціонування центру 

 Випереджаємо 

графік 

Випереджаємо 

графік 

16 500 грн / 552,39 євро 

2.1. Здійснення викопіювання 

та підготування проекту 

рішення про виділення 

земельної ділянки під 

будівництво комплексу для 

обслуговування туристів з 

багатофункціональним вико-

ристанням території 

01.01.2019- 

01.05.2019 

Отримано викопіювання земель-

ної ділянки під комплекс, 

прийнято рішення про надання 

дозволу на виготовлення 

технічної документації з 

встановлення меж двох 

земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування 

об’єктів туристичної інфраструк-

тури та закладів громадського 

харчування на яких планується 

здійснити будівництво 

комплексу обслуговування 

туристів з багатофункціональним 

використанням території 

За графіком За графіком За графіком 16 500 грн / 552,39 євро 

2.2. Замовлення проекту 

землеустрою / технічної 

документації та його 

затвердження 

02.05.2019- 

01.09.2019 

Виготовлено технічну докумен-

тацію щодо встановлення меж 

двох земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування 

об’єктів туристичної інфра-

структури та закладів громад-

ського харчування на яких 

планується здійснити будів-

ництво комплексу обслуго-

вування туристів з багато-

функціональним використанням 

території 

Випереджаємо 

графік 

За графіком За графіком 11 550 грн / 386,68 євро 

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 

 За графіком За графіком 9 900 грн / 331,44 євро 



земельні ділянки за громадою 

2.4. Здійснення замовлення та 

виготовлення ПКД 

02.01.2020- 

01.04.2020 

Визначено проектанта, кількості 

та місця розташування елементів 

комплексу і готелю, виготовлено 

ПКД 

  Значна 

затримка 

 

Відсутнє 

фінансування 

 

2.5. Визначення на конкурсній 

основі підрядника та укладення 

договору для здійснення 

будівельно-монтажних робіт 

02.04.2020- 

01.06.2020 

Визначено підрядника для 

здійснення будівельно-монтаж-

них робіт, укладено договір 

  Незначна 

затримка 

 

Всього дій: 

14 

   
  299 400 грн / 10 023,44 євро 

*Курс НБУ грн / євро станом на 01.07.2020 року – 29,87 грн / 1 євро 

 

 

 

 

 

Звіт заповнила Піддубник Мирослава Мирославівна  Дата подання: 17.07.2020 

 Начальник управління економіки і 

власності Дубенської міської ради 

  

  

 

 
 


