
 

Додаток 

до рішення 37 сесії Коростенської міської ради 

VII скликання від  27.02.2020 р. №1750  

 

План місцевого економічного розвитку міста Коростеня на 2019-2020 роки 

9. План дій 
Для досягнення зазначених в попередньому розділі цілей розроблений комплекс послідовних дій, об’єднаних у наступну таблицю. 

Таблиця 1: План дій 
Тематичний блок Основні цілі Дії за проектом  

(-ми) 

Тривалість 

(початок - 

завершення) 

Залучені партнери Заплановані 

витрати 

(тис.грн./ 

тис.євро
1
) 

Результати Показники 

(індикатори) для 

моніторингу 

1. Міжсекторальне 

співробітництво і 

взаємодія на 

місцевому рівні 

 

2. Прозора, вільна 

від корупції влада, 

що сприяє 

розвитку бізнесу 

1. Підтримка та 

вдосконалення 

умов для 

розвитку 

деревообробної 

галузі 

1.1. Ініціювання 

кластерної моделі 

розвитку 

деревообробної 

галузі 

01.01.2019-

30.06.2019 

Коростенська міська рада, 

керуюча компанія ІП 

«Коростень», 

підприємства, освітні 

заклади, громадські 

організації, тощо  

75,0/2,4 - Створена 

ініціативна група 

- Сформовано 

коло зацікавлених 

осіб 

Кількість проведених 

круглих столів – мінімум 

2; Кількість членів 

ініціативної групи – 

мінімум 3; Кількість 

зацікавлених партнерів – 

мінімум 5 

1.2. Визначення 

учасників 

кластеру, збір 

необхідної 

інформації 

01.04.2019-

31.12.2019 

- - Визначено коло 

учасників 

кластеру 

- Наявність 

інформації про 

діяльність 

учасників 

кластеру 

Кількість учасників 

кластеру – мінімум 5;  

База даних сформована 

на 90% 

1.3. Розробка 

SWOT-аналізу 

роботи кластеру 

для визначених 

учасників 

30.06.2020- 

31.12.2020 

10,0/0,3 

 
- Підготовлено 

SWOT-аналіз та 

представлено 

партнерам 

деревообробної 

галузі для 

внесення 

пропозицій для 

подальшої 

проектної 

діяльності 

Кількість проведених 

робочих зустрічей – 

мінімум 2 

                                                 
1
 Витрати на дії в ЄВРО розраховувались за курсом НБУ на момент складання Плану (01.05.2018 року 1 євро=31,92 грн.) 



1.Земельні ресурси 

та інфраструктура 

 

2.Прозора, вільна 

від корупції влада, 

що сприяє 

розвитку бізнесу 

 

3.Зовнішнє 

позиціонування та 

маркетинг 

 

2. Створення 

умов для 

будівництва 

підприємств 

інших галузей 

промисловості 

на території ІП 

2.1. Будівництво 

інженерних 

комунікацій ІП 

«Коростень» 

01.01.2019-

31.12.2019 

Керуюча компанія ІП 

«Коростень», 

Коростенська міська рада, 

Інвестиційні фонди, 

проектні та будівельні 

організації 

16 000,0/501,3 - Земельна 

ділянка ІП 

підготовлена для 

будівництва 

підприємств 

інших галузей 

промисловості 

 

- Побудовані інженерні 

комунікації, а саме:  

-дорожня інфраструктура 

(автомобільна дорога та 

тротуари) з твердим 

покриттям довжиною 

мінімум 400 м,  

-мережі водопостачання, 

каналізації довжиною 

мінімум 1070 м,  

- забезпечення  

постачання електричної 

енергії обсягом мінімум  

5,6 МВт 

2.2.Залучення 

інвестицій на 

територію ІП 

01.01.2019-

31.12.2020 

Керуюча ІП «Коростень», 

Коростенська міська рада, 

Центр підтримки 

підприємництва, 

інвестиційні , 

консалтингові компанії, 

громадські організації, 

проекти та програми 

міжнародної технічної 

допомоги 

300,0/9,4 - Розроблений 

реєстр 

інвестиційних 

пропозицій; 

- Визначено коло 

потенційних 

інвесторів 

- Внесено зміни 

до Концепції ІП 

Наявний промо-ролик; 

Кількість заходів по 

залученню інвестицій  – 

мінімум 5 в рік; 

Кількість проектних 

пропозицій – мінімум 2; 

Кількість протоколів 

намірів щодо розміщення 

підприємств – мінімум 3;  

Кількість реалізованих 

інвестиційних проектів – 

мінімум 1 

1.Прозора, вільна 

від корупції влада, 

що сприяє 

розвитку бізнесу 

2. Доступ до 

фінансування 

3.Стимулювання 

розвитку малого 

і середнього 

бізнесу 

3.1.Впровадження 

факультативу 

«Школа 

підприємництва в 

м.Коростень» для 

учнівської молоді 

01.01.2019- 

31.12.2020 

Коростенська міська рада, 

навчальні заклади, 

Коростенський міський 

центр зайнятості, 

Коростенський центр 

підтримки 

підприємництва, Агенція 

регіонального розвитку, 

ГО підприємців, проекти 

та програми міжнародної 

технічної допомоги 

300,0/9,4 - Факультатив 

«Школа 

підприємництва в 

м.Коростень» діє 

- Напрацьовано 

методичний та 

навчальний 

матеріал 

- Підвищення 

освіченості, 

ініціативності та 

зацікавленості 

молоді 

 

- Кількість навчальних 

закладів, в яких діє 

факультатив– мінімум 2; 

Кількість охоплених 

навчанням – мінімум  30 

осіб в рік; Кількість 

підготовлених тренерів – 

мінімум 2 

3.2.Проведення 

конкурсу бізнес-

проектів серед 

учнівської молоді 

01.01.2019- 

31.12.2020 

30,0/1,0 -Підвищення 

освіченості, 

ініціативності та 

зацікавленості 

молоді 

-Кількість учнів, 

залучених до розробки 

бізнес-проектів – 20 осіб 

в рік; Кількість 

представлених бізнес-



 проектів – мінімум 10 в 

рік 

3.3.Продовження 

програми по 

відшкодуванню 

підприємцям 

відсотків за 

кредитами 

01.01.2019- 

31.12.2020 

Коростенська міська рада, 

підприємці 

400,0/12,5 -Здешевлення 

кредитних ресурсів 

для 

підприємництва 

-Підвищення рівня 

довіри до влади 

-Кількість підприємців-

учасників програми – 

мінімум 2 в рік 

 

10. Схема фінансування 
Організація діяльності деревообробного кластеру не потребує значних витрат. Поточні витрати будуть здійснюватись за рахунок 

партнерів та міського бюджету. Створення умов для розміщення підприємств на території ІП «Коростень» здійснюватиметься за рахунок 

керуючої компанії.  

Міська рада, як ініціатор, сприятиме реалізації вищезазначених цілей за рахунок альтернативних механізмів фінансування. Для керуючої 

компанії ІП «Коростень» встановлена пільгова ставка орендної плати на землю, що дозволяє досягти економії в розмірі  

2,1 млн. грн. на рік. Звільнення від сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста дозволить використати 4,5 млн. грн. на будівництво 

ІП. 

Реалізація загальноміської Програми розвитку малого і середнього підприємництва надасть допомогу бізнесу у розмірі 200,0 тис.грн. в рік 

на відшкодування відсотків за кредитами та отримання інформативно-консультативної допомоги. 

На реалізацію деяких заходів Плану МЕР передбачається залучити міжнародну технічну допомогу. Участь європейських експертів дозволить 

використати досвід європейських країн в економічному розвитку, його сучасні методи і підходи, зокрема впровадити кластерну модель, 

індустріальний парк, а також підніме рівень довіри до розроблених документів зі сторони закордонних інвесторів. 

Таблиця 2: Схема фінансування 
Дії за проектом  

(-ми) 

 

Заплановані 

витрати, 

тис.грн. 

Джерела фінансування 
Нестача 

фінансування 
Примітки Місцевий 

бюджет 

Бюджети 

вищого рівня 

Приватний 

сектор 

Донори 

1.1. Ініціювання кластерної моделі 

розвитку деревообробної галузі 

75,0 25,0 - 25,0 25,0 25,0 - 

1.2. Визначення учасників кластеру, 

збір необхідної інформації 

- - - - - - Фінансових затрат не потребує 

1.3. Розробка SWOT-аналізу роботи 

кластеру для визначених учасників 

10,0 5,0 - 5,0 - - - 

2.1. Будівництво інженерних 

комунікацій ІП «Коростень» 

16 000,0 - - 16 000,0 - - Кошти керуючої компанії ІП  

2.2.Залучення інвестицій на територію 

ІП 

300,0 100,0 - 200,0 - - - 

3.1.Впровадження факультативу 

«Школа підприємництва в 

м.Коростень» 

300,0 200,0 - - 100,0 100,0 - 

3.2.Проведення конкурсу бізнес- 30,0 15,0 - 15,0 - - - 



проектів серед учнівської молоді 

3.3.Продовження програми по 

відшкодуванню підприємцям 

відсотків за кредитами 

400,0 400,0 - - - - - 

Загалом 17 115,0 745,0 - 16 245,0 125,0 125,0 - 

11. Показники та механізми моніторингу 
Визначення та аналіз показників результативності є складовою програмно-цільового методу, який вже запроваджений в місті Коростень і 

застосовується в частині використання коштів міського бюджету. Показники результативності по кожному з заходів (дії) Плану МЕР наведені в 

Таблиці 3.   

Моніторинг виконання заходів буде здійснюватися один раз в півріччя. 

Підсумки виконання Плану МЕР за рік будуть представлені в ході звіту про виконання програми економічного і соціального розвитку 

міста на засіданні депутатської профільної комісії та на сесії міської ради. 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3: Показники моніторингу 
Дії / Ідеї проекту (-ів) Тривалість 

(початок дії 

дд.мм.рррр – 

завершення 

дд.мм. рррр) 

Очікувані результати  

з 1го по 6й  місяць  з 7го по 12й  місяць з 13го по 18й  

місяць 

з 19го по 24й  місяць 

1.1. Ініціювання кластерної 

моделі розвитку 

деревообробної галузі 

01.01.2019-

30.06.2019 

Створена ініціативна група; проведено 

круглі столи; сформовано коло 

зацікавлених осіб 

   

1.2. Визначення учасників 

кластеру, збір необхідної 

інформації 

01.04.2019-

31.12.2019 

Визначено коло учасників кластеру 

 

Наявність інформації про 

діяльність учасників кластеру 

(створено базу даних) 

  

1.3. Розробка SWOT-аналізу 

роботи кластеру для 

визначених учасників 

30.06.2020- 

31.12.2020 

   Підготовлено SWOT-аналіз та 

представлено партнерам 

деревообробної галузі для 

внесення пропозицій для 

подальшої проектної 

діяльності 

2.1. Будівництво інженерних 

комунікацій ІП «Коростень» 

01.01.2019-

31.12.2019 

Побудовані інженерні комунікації: 

водопостачання, каналізації довжиною 

мінімум 1070 м, забезпечення  

постачання електричної енергії 

Наявна дорожня 

інфраструктура (автомобільна 

дорога та тротуари) з твердим 

покриттям довжиною мінімум 

  



обсягом мінімум  5,6 МВт 400 м 

2.2.Залучення інвестицій на 

територію ІП 

01.01.2019-

31.12.2020 

Розроблений реєстр інвестиційних 

пропозицій; підготовлено промо-ролик; 

проведено круглі столи  

 

Проведено круглі столи; 

підписані протоколи намірів;  

визначено коло потенційних 

інвесторів 

 

Внесено зміни до 

Концепції ІП 

Наявний один реалізований 

інвестиційний проект 

3.1.Впровадження 

факультативу «Школа 

підприємництва в 

м.Коростень» 

01.01.2019-

31.12.2020 

Впроваджено факультатив «Школа 

підприємництва в м.Коростень» в 2 

школах, охоплено навчанням 20 учнів  

Підготовлено 2 тренери; 

напрацьовано методичний та 

навчальний матеріал; 

Підвищено освіченість, 

ініціативність та 

зацікавленість  молоді 

Впроваджено 

факультатив 

«Школа 

підприємництва в 

м.Коростень» в 3 

школах, охоплено 

навчанням 30 

учнів 

Підвищено освіченість, 

ініціативність та 

зацікавленість  молоді 

3.2.Проведення конкурсу 

бізнес-проектів серед 

учнівської молоді 

01.01.2019-

31.12.2020 

Оголошено конкурс бізнес-проектів 

серед учнівської молоді  

Підвищення освіченості, 

ініціативності та 

зацікавленості молоді: 

розроблено 10 бізнес-проектів  

Оголошено 

конкурс бізнес-

проектів серед 

учнівської молоді  

 

Підвищення освіченості, 

ініціативності та 

зацікавленості молоді:  

розроблено 10 бізнес-проектів 

3.3.Продовження програми 

по відшкодуванню 

підприємцям відсотків за 

кредитами 

01.01.2019-

31.12.2020 

Оголошено конкурс по відшкодуванню з 

міського бюджету  відсотків за 

кредитами 

Здешевлення кредитних 

ресурсів для підприємництва – 

кількість підприємців, що 

взяли участь в конкурсі - 2 

Оголошено 

конкурс по 

відшкодуванню з 

міського бюджету  

відсотків за 

кредитами 

Підвищено рівень довіри до 

влади - кількість підприємців, 

що взяли участь в конкурсі - 3 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                              Володимир ВИГІВСЬКИЙ 

 


