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Впровадження плану місцевого економічного розвитку
Звіт за 2-ге півріччя 2019 року 
Громада:_м.Володимира - Волинського
Початок впровадження плану:_01.01.2019 року
Звітна фаза  - 1

 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.

Зокрема,

Дія 1.1.Розроблення системи візуальної ідентифікації бренду міста, просування бренду Володимира-Волинського серед цільової аудиторії
Розроблено положення про конкурс з визначення кращого туристичного логотипу та гасла міста Володимира-Волинського
Розпорядженням міського голови від 29.03.2019року №106р «Про проведення конкурсу  з визначення кращого туристичного логотипу та гасла  міста Володимира-Волинського», яким затвердження умови проведення конкурсу, вимоги до логотипу та гасла, склад організаційного комітету. Усього надійшло  40 робіт від 17 учасників  з різних регіонів України. З метою визначити переможця було проведене онлайн-голосування між мешканцями Володимира-Волинського.  27 червня 2019 року  було обрано переможця, який буде запропоновано на розгляд сесії міської ради, де депутати прийматимуть рішення про ухвалення бренду міста.  
Проте, депутати Володимир – Волинської  міської ради на сесії, яка відбулась 20.09.2019 року, не прийняли проект рішення «Про    затвердження туристичного логотипу та гасла міста Володимира-Волинського». Тому, Цей проєкт рішення буде повторно винесено на чергове засідання міської ради у 2020 році. 

Дія 2.1.Формування інтегрованих інформаційних продуктів «Володимир-Волинський-місто, приязне до інвестора»
Зібрано необхідну кількість детальної інформації. Сформовано  та надруковано інвестиційні буклети.
Інформаційні продукти на українській, англійській та польській мовах  розміщено на сайті Володимир – Волинської міської ради. 
Виготовлено та поширено 2 промо-ролики про  місто, з якими можна ознайомитись за посиланнями:
https://www.youtube.com/watch?v=I90U84ZuvAE&feature=emb_logo" https://www.youtube.com/watch?v=I90U84ZuvAE&feature=emb_logo  ,   https://www.youtube.com/watch?v=qKPoYvAKNmU" https://www.youtube.com/watch?v=qKPoYvAKNmU  .

Дія 2.2. Створення спеціальної економічної зони «Індустріальний парк»  
На території колишніх відстійників цукрового заводу планується створити спеціальну економічну зону «Індустріальний парк». Проведено топогеодезичне знімання цієї земельної ділянки  та розроблено детальний план території індустріального парку. 
Зважаючи на необхідність збільшення ширини охоронної зони об’єктів магістральних газопроводів, поблизу яких розміщена земельна ділянка під індустріальний парк, що було зумовлено повідомленням АТ «Укртрансгаз», у листопаді 2019 році ТзОВ ПО «УкрЗахідУрбанізація» було уточнено Детальний план території під індустріальний план в м.Володимирі - Волинському. 
	У зв’язку з внесенням змін до Детального плану території рішенням Володимир – Волинської міської ради  від 12.12.2019 року №35/25 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» у пункті 7. внесено зміни до п.1.2.  рішення Володимир-Волинської міської ради від 01.03.2018р.  №24/22 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  Володимир-Волинській  міській раді  з метою передачі у власність для створення індустріального парку, замінивши площу «30 га »  на  «37,6570 га»,. 

Дія 3.1. Пропагування ідеї підприємництва серед молоді та жінок
Розроблено положення про проведення конкурсу «Бізнес-ініціатива серед молоді», а саме розпорядженням міського голови від 02.12.2019 року №368р «Про проведення у місті  конкурсу «Бізнес-ініціатива серед молоді» вдруге розпочато проведення конкурсу «Бізнес-ініціатива серед молоді». 
Зокрема, з  3 по 10 грудня 2019 року проведено  рекламну кампанію щодо проведення конкурсу;  з  11 по 18 грудня 2019 року  тривав  прийом заявок  із описом бізнес - ідей на участь у конкурсі. Всього надійшло 32 анкети  (взяли участь 92 молоді людини віком 15-18 років). 24 грудня 2019 року конкурсна комісія  оцінила бізнес-ідеї, які були подані на конкурс "Бізнес-ініціатива серед молоді" та відібрала 8 команд – фіналістів. Крім того волонтер з Корпусу Миру відібрала  4 бізнес-ідеї  для участі в міжнародному проєкті "Diamond Challenge".
Проведено  3- х денне  навчання з молоддю, яким охоплено  408 осіб .   
З  метою поширення уявлень про форми, принципи та сфери підприємницької діяльності безробітним, які виявили бажання займатись підприємницькою діяльністю здійснювалась консультативна та організаційна підтримка у проведенні цільових семінарів та плануванні груп навчання за навчальною програмою «підприємець-початківець».
Популяризація підприємницьких ініціатив серед жінок здійснювалася під час проведення презентацій роботодавця,  індивідуальних зустрічах із успішними підприємцями з числа колишніх безробітних. За 2019 рік 5 безробітних жінок отримали одноразову допомогу для започаткування власної справи. 
Протягом 2019 року було працевлаштовано 394 молоді  людини.




Дія 3.2.Сприяння покращенню кадрового забезпечення МСП

На сайті ФПП «Бізнес-Центр онлайн» створено та забезпечено функціонування Інтернет – ресурсу для працевлаштування в місті «Вакансії Володимира - Волинського» за наступним посиланням http://biznescentr-online.biz.ua/on-line-vistavka-tovariv-ta-poslug.html" http://biznescentr-online.biz.ua/on-line-vistavka-tovariv-ta-poslug.html 
Проведено семінар (засідання за «круглим столом») для МСП , на якому було презентовано Програму GIZ“Fitfor Partnershipwith Germany” (“Готові до співпраці з Німеччиною”), зміни до оподаткування –2019, типові порушення чинного законодавства про оплату праці, легалізації найманих працівників, актуальні питання щодо захисту прав споживачів.
15 вересня 2019 року під час гастрономічного фестивалю «смаковиця по-володимирськи» проведено конкурс професійної майстерності серед 10 закладів ресторанного господарства.   Оцінювали конкурс  кращі кухарі України голова та його заступник Житомирської Асоціації кулінарів України Віктор Бондарчук та Віктор Бєляк, голова Волинського осередку Асоціації  кулінарів України Микола Наход. У 2019 році кращою у місті стала страва “Білий рояль” від кафе “Затишок” .
Дія 3.3. Надання  інформаційно-консультаційних послуг для представників бізнес-спільноти в мережі Інтернет (он-лайн консультацій за допомогою  скайп-зв’язку
 31.01.2019 року укладено  меморандум про співпрацю щодо надання  інформаційно-консультаційних послуг для представників бізнес-спільноти в мережі Інтернет (он-лайн консультацій за допомогою  скайп-зв’язку) з наступними організаціями:
	центр надання адміністративних послуг;

відділ майнових та земельних ресурсів виконавчого комітету Володимир – Волинської міської ради
	управління соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир – Волинської міської ради;
	Володимир-Волинською міськрайонною філією Волинського обласного центру зайнятості;
	 Володимир-Волинським управлінням ГУ ДФС у Волинській області;
Володимир-Волинське районне управління головного управління держпродспоживслужби у Волинській області
Придбано шість веб-камер для надання інформаційно-консультаційних послуг для представників бізнес-спільноти в мережі Інтернет (онлайн-консультації за допомогою скайп-зв’язку). Протягом 2 півріччя 2019 року надано 69 онлайн – консультації, а всього протягом 2019 року надано 121 консультацію. 

Дія 3.4.Проведення  акцій «Бізнес по –володимирськи»

З метою популяризації продукції місцевих товаровиробників організовано 5 акцій «Купуй володимир-волинське», online виставку товарів і послуг,  відзнято 6 відеороликів  про приклади успішного ведення бізнесу у місті за сприяння АТМ «Володимир» (спонсорські кошти). 
Крім того, проведено торгові акції «Весняний цінопад» та «Казковий вечір знижок». 
Дія 3.6. Сприяння МСП для  розвитку альтернативних джерел енергії
Проведено топогеодезичне знімання земельної ділянки  та розроблено детальний план території. 
У зв’язку зі збільшенням ширини охоронної зони об’єктів магістральних газопроводів, про що було повідомлено АТ «Укртрансгаз», у листопаді 2019 році ТзОВ ПО «УкрЗахідУрбанізація» було уточнено Детальний план території. 

Після врахування рекомендацій експертів Світового Банку змін до Плану МЕР м.Володимира-Волинського , а саме до табл.1 «План дій», до таб.2 «Схема фінансування» та відповідно до табл.3 «Показники та механізми моніторингу»  за звітний період в частині зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не вносилося. 

Від Ініціативи ЄС потрібна фінансова допомога у провадженні Плану МЕР. Чекаємо конкурсу, щоб залучати грантові кошти.  


ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ (Таблиця) 
ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ
Дії
Дата початку - дата завершення
заплановано

виконано

Використано бюджету, грн/євро**


Очікувані результати, місяці  7-12
За графіком  
	Незначна затримка* 
Значна затримка*
	Випереджаємо графік

Інше 

1.1.Розроблення системи візуальної ідентифікації бренду міста, просування бренду Володимира-Волинського серед цільової аудиторії

01.02.2019-01.12.2020
Проведено конкурс на розроблення бренду (логотипу та слогану) міста, визначено переможця. Проте, не затверджено бренд. 
	Незначна затримка* 

*Депутати Володимир – Волинської  міської ради на сесії, яка відбулась 20.09.2019 року, не прийняли проект рішення «Про    затвердження туристичного логотипу та гасла міста Володимира-Волинського». Тому, Цей проєкт рішення буде повторно винесено на чергове засідання міської ради у 2020 році.
Не потребувало фінансування. Переможцю конкурсу буде виплачено призовий фонд (10 000 грн.) після того, як логотип та слоган буде затверджено на сесії міської ради. 


2.1.Формування інтегрованих інформаційних продуктів «Володимир-Волинський-місто, приязне до інвестора»
01.02.2019-01.12.2020
Сформовано  та надруковано інвестиційні буклети на польській, українській та англійській мовах (по 200 шт. на кожній мові, всього 600 шт.).
Виготовлено та поширено 2 промо-ролики про  місто, з якими можна ознайомитись за посиланнями:
https://www.youtube.com/watch?v=I90U84ZuvAE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qKPoYvAKNmU  .

	За графіком  


54900 грн./ 2072,48* євро
2.2. Створення спеціальної економічної зони «Індустріальний парк»  
01.02.2019-01.12.2020
Розроблено проект детального планування, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки під індустріальний парк. Проте не  затверджено проект землеустрою на сесії міської ради
	Незначна затримка*   

* У зв’язку з необхідністю збільшення ширини охоронної зони об’єктів магістральних газопроводів, поблизу яких розміщена земельна ділянка під індустріальний парк, про що було повідомлено АТ «Укртрансгаз», у листопаді 2019 році ТзОВ ПО «УкрЗахідУрбанізація» було уточнено Детальний план території під індустріальний план в м.Володимирі - Волинському. 
	У зв’язку з внесенням змін до Детального плану території рішенням Володимир – Волинської міської ради  від 12.12.2019 року №35/25 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» у пункті 7. внесено зміни до п.1.2.  рішення Володимир-Волинської міської ради від 01.03.2018р.  №24/22 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки  Володимир-Волинській  міській раді  з метою передачі у власність для створення індустріального парку, замінивши площу «30 га »  на  «37,6570 га»
48 000 грн./1812,00 * євро
3.1. Пропагування ідеї підприємництва серед молоді та жінок

01.02.2019-01.12.2020
Проведено конкурс «Бізнес ініціатива серед молоді». Проведено 3-х денні навчальні заняття з молоддю. Охоплено навчанням 408 осіб.  За 2019 рік 5 безробітних жінок отримали одноразову допомогу для започаткування власної справи. 
Протягом 2019 року було працевлаштовано 394 молоді  людини.
 
	За графіком  


10 000 грн./ 377,50*євро
3.2.Сприяння покращенню кадрового забезпечення МСП


01.02.2019-01.12.2020
Проведено 2  семінари для працівників МСП в рік.
Проведено конкурс професійної майстерності.
Створено та забезпечено функціонування Інтернет – ресурсу для працевлаштування в місті
	За графіком  


Не потребувало фінансування 
3.3. Надання 
інформаційно-консультаційних послуг для представників бізнес-спільноти в мережі Інтернет (он-лайн консультацій за допомогою  скайп-зв’язку)

01.02.2019-01.12.2020
Забезпечено роботу он-лайн ресурсу (закуплено та встановлено 6 веб – камер)
Укладено  меморандуми про співпрацю між виконавчим комітетом міської ради, пенсійним фондом, податковою, центром зайнятості, ФПП «Бізнес-Центр», 
	Випереджаємо графік
4914 грн./185,50*євро
3.4.Проведення  акцій «Бізнес по –володимирськи»

01.02.2019-01.12.2020
Проведено 5 акцій «Купуй володимир – волинське». Знято 6 відеороликів «Бізнес по-володимирськи» 
	Випереджаємо графік
11000 грн./415,25 * євро
3.6. Сприяння МСП для  розвитку альтернативних джерел енергії 

01.02.2019-01.12.2020
Відведено земельну ділянку для розміщення  альтернативних джерел енергії -  сонячних батарей– не менше 5 га. 
	За графіком  


48 000 грн./1812,00 * євро
* курс грн/євро станом на  09.01.2020  НБУ -  1 євро - 26,49 грн.  
Звіт заповнив Субицька Оксана, начальник управління економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Володимир – Волинської міської ради
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Дата:
09.01.2020 року
Підпис                                    

