
 

 

 

Впровадження плану місцевого економічного розвитку 

Звіт за 1-ше півріччя 2019 року  

Громада: м. Коростень, Житомирська область, Україна  

Початок впровадження плану: 01.01.2019 року 

Звітна фаза  - 1 

 

I.  Коротка описова частина  
 
Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019 року. 
 
За звітний період, лише один із семи запланованих заходів не виконано, а 
саме: 

 Дія 1.2. «Визначення учасників кластеру, збір необхідної інформації» 
перенесена на ІІ півріччя 2019 року через ряд організаційних питань, 
пов’язаних із значною завантаженістю зацікавлених сторін (осіб) у 
поточній виробничій діяльності та впровадженні власних проектів. 

 
Таким чином, затримка дії 1.2. становить 6 місяців. 
 
Враховуючи, що дія 1.2. має загальний термін виконання 01.04.2019-
31.12.2019, змін до Плану МЕР міста Коростеня, а саме до табл.2 «План дій» 
та відповідно до табл.3 «Показники та механізми моніторингу»  за звітний 
період в частині зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не 
вносилося.  
 
На разі не вбачається, що допомога від Секретаріату M4EG у провадженні 
Плану МЕР буде необхідною у наступному звітному періоді.  
 
 
 



 

II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ (Таблиця)  

за І півріччя 2019 року Плану місцевого економічного розвитку міста Коростеня 

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. Ініціювання 

кластерної моделі 

розвитку деревообробної 

галузі 

01.01.2019-

30.06.2019 

Створена ініціативна група; проведено 
круглі столи; сформовано коло 
зацікавлених осіб  

За графіком 4240 грн / 143 євро 

1.2. Визначення учасників 

кластеру, збір необхідної 

інформації 

01.04.2019-

31.12.2019 

Визначено коло учасників кластеру 

 

Інше. 
Запланований захід буде здійснено у ІІ 
півріччі 2019 року, через організаційні 
питання, пов’язані з значною 
завантаженістю зацікавлених сторін у 
поточній виробничій діяльності та 
впровадженні власних проектів. 

- 

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 
обсягом мінімум  5,6 МВт 

За графіком 6000000 грн / 201343 євро 

2.2.Залучення інвестицій 

на територію ІП 

01.01.2019-

31.12.2020 

Розроблений реєстр інвестиційних 

пропозицій; підготовлено промо-ролик; 

проведено круглі столи  

 

За графіком. 
В зв’язку з появою учасників 
індустріального парку та планами 
керуючої компанії щодо збільшення 
території індустріального парка, 
необхідність у виготовленні промо-
ролика стала неактуальною. 

2025 грн / 68 євро  



 

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 

За графіком 50000 грн / 1678 євро 

3.2.Проведення конкурсу 

бізнес-проектів серед 

учнівської молоді 

01.01.2019-

31.12.2020 

Оголошено конкурс бізнес-проектів 
серед учнівської молоді 

За графіком 16900 грн / 567 євро 

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 

За графіком 
Конкурс оголошено згідно з графіком ( в 
міському бюджеті передбачено  
200,0 тис.грн. на ці цілі), але через дорогі 
кредитні ресурси та жорсткі вимоги 
банків щодо забезпечення кредиту, в І 
півріччі 2019 р. в місті Коростень жоден 
підприємець не скористався згаданою 
послугою банків.  

0 

 
* додайте короткий коментар затримки  

** курс гривні до євро на 26.06.2019р. – 29,8 за 1 євро. 

Звіт заповнив:                                                                                                                                                                                                         Дата: 26.06.2019 

Ганна Бабська, начальник відділу місцевого економічного розвитку 
управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради  
 

Підпис 


