Звіт з впровадження плану місцевого економічного розвитку
Великодимерської об’єднаної територіальної громади за друге півріччя 2019 року
ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ
Дії

1.1. Проведення
економічного
обгрунтування
(ТЕО)
щодо
індустріального
парку
«Шевченківський»
1.2. Формування
та
презентація
інвестиціних
пропозицій в ОТГ

2.1. Створення
Центру надання

Дата початку
- дата
завершення

заплановано
Очікувані результати,
місяці 1-6

виконано
•
•
•
•
•

Використано бюджету, грн/євро**

За графіком
Незначна затримка*
Значна затримка*
Випереджаємо графік
Інше

Червень 2019- Проведено технічний і Незначна затримка
травень 2020
юридичний
аудит Проводиться
інвентаризація
земельних ділянок
землі
території
Великодимерської
селищної
ради Броварського району
Київської області
Червень 2019- Щонайменше
п’ять Незначна затримка
травень 2020
інвестиційних пропозицій Інвестиційний
паспорт
сформовано
розробляється
Інвестиційні пропозиції не
презентовано потенційним та
іноземним інвесторам так , як
триває процес проведення
інвентаризації
земель
на
території
Великодимерської
ОТГ
Червень 2019- Концепцію
Центру За графіком
1 410 300,00/52 427,00
травень 2020
підготовлено
Рішенням сесії від 18.04.2019
року
№469
затверджено

адміністративних
послуг (ЦНАП)

2.2
Створення Червень 2019 – Концепцію
Центру підтримки травень 2020
підготовлено
та
розвитку
бізнесу

Положення про ЦНАП та від
20.06.2019
року
№
501
затверджено Регламент роботи
ЦНАП,
виконкому
ВСР.
Проведено капітальний ремонт
приміщення бувшої аптеки для
приміщення ЦНАП .

Центру Незначна затримка
Вивчено досвід інших громад
щодо організації діяльності
подібного
Центру.
Підготовлено проектна заявка
щодо отримання фінансової та
технічної
допомоги
від
міжнародних
донорів.
Визначається приміщення для
організації діяльності Центру
підтримки та розвитку бізнесу.
2.3.
Створення Червень 2019 – ТЕО щодо Тренінгового За графіком
Тренінгового
травень 2021
центру проведено
Вивчено іноземний досвід
центру
для
організації
подібного
підготовки кадрів
тренінгового центу та наявні
місцевого бізнесу
україномовні онлайн курси.
на
засадах
Розроблено проектну заявку
дуальної освіти та
для
залучення
коштів
з використанням
міжнародної
технічної
сучасних освітніх
допомоги та фінансування від
технологій
бізнесу
для
організації
діяльності тренінгового центру.
3.1
Створення червень 2019- Концепцію Інтерактивної За графіком
якірного
травень 2021
лабораторії розроблено та Проведено
моніторинг
рекреаційного та
узгоджено, ТЕО здійснено рекреаційно-туристичних
туристичного
об’єктів
Великодимерської
об1єкту на основі
ОТГ,
вивчено
існуючий
наявних
вітчизняний та іноземний
природних
та
досвід щодо інтерпритації
культурноіснуючих природних ресурсів
історичних
та
культурно-історичної

ресурсів
(інтерактивна
лабораторія
сільського
розвитку)
3.2 Організація та червень 2019проведення
вересень 2020
щорічного
фестивалю вогню
та диму

спадщини. Зібрано статистичні
дані для підготовки проектної
заявки
для
залучення
донорських коштів.
Концепцію
фестивалю
підготовлено
та
погоджено, інформаційні
та промоційні матеріали
підготовлено

Незначна затримка
Вивчено
вітчизняний
та
іноземний досвід організації та
проведення
місцевих
фестивалів,
проведено
моніторинг
рекреаційнотуристичних
ресурсів
та
об’єктів культурно-історичної
спадщини Великодимерської
ОТГ. Розробляється проектна
заявка
для
залучення
додаткового фінансування для
проведення фестивалю.

Всього
* додайте короткий коментар затримки
** курс грн/євро станом НБУ на момент заповнення звіту

Звіт заповнила Гончаренко О.А.
начальник відділу економіки інвестицій та публічних закупівель

1 410 300,00/52 427,00

