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Присутнi:

Забалдiна Юлiя - консультантка програми DOBRE
мiрошниченко Павло Леонi,цович - перший заступник мiського голови
Артюшенко олексаНДр - староста Тур'янського старостинського округу
владимирова Тетяна - Фiзична особа - пiдприемець

гукун Ганна - начальник вiдцдiлу економiчного розвитку та iнвестицiй, депутат
MicbKoT ради

!обненко Наталiя - начаJIыrик вiддiлу культури та туризму СновськоI мiськоI
ради, депутат мiськоi ради

Мундурс Iрина - заступник начальника вiддiлу економiчного розвитку та
iнвестицiй

недвiга Валентина - начаJIьник вiддiлу земельних вiдносин та
агропроМислового розвиткУ Сновськоi MicbKoi ради
Сергiйко Вадим - депутаТ CHoBcbKoi MicbKoT Ради
солодовник Павло - депутат Сновськот мiськоi Ради
Шеварлiна Алла - староста Староборовицького старостинського округу
закружний олександр - Фiзична особа - пiдприемець

IBaHoB Леонiд - пiдприсмець

Порядок денний

1, Результати опитування щодо готовностi мiськоi ради до економiчного
розвитку, яке проводилось для членiв робочоi групи

2. Про проект економiчного профiлю громади.
з. Розробка iдей щодо економiчного розвитку громади



Слухали

1, Забалдiну Юлiю про результати опитування щодо готовностi Micbkoi
Ради до економiчного розвитку, яке проводилось для членiв робочоiгрупи

1В березНя у Сновськiй територiальнiЙ громадi
готовностi громади до економiчного розвитку.

У TecTyBaHHi взяли участЬ 14 членiв робочоi групи з пtiсцевого економiчного
ро3витку, Технiчна частина тестування вiдбувалось на платформi Google Fогms, пiслячого було проведено обговореrtня результатiв. Кiлькiсть вiдповiдей за кожним з питаньколивалась вiд 10 до 14, найменше вiдповiдей отримано на питанн я Z,10, L7 , 4.J,.

Всього за результатами тестування громада отримала 2(,) балiв [майже готоваJ,хоча по ЗOх питаннях думки членiв робочоi групи сильно розбiглись.

результати тестування та пропозицii додаються до прото}(олу.

2, Гукун Ганну - про прOект економiчного профiлю громади.

представила проект економiчного профiлю, розроблений вiддiлом економiчного
розвитку та iнвестицiй Сновськоi мiськоi ради.

з, Мiрошниченка Павла - про необхiднiсть розробки Програми мiсцевого
економiчного розвитку громади i запропонував членам робочоi групи
пропонувати iдеТ майбутнiх проектiв.

сергiйко Вадим - про покращення умов вiдпочинку на берегах рiчки Снов тазалr{ення пiдприсмцiв дJtя обслуговування водних туристiв (6айдарочникiв).

flобненко Наталiя - про необхiднiсть облаштування торгових рядiв
Солодовник Павло - про доцiльнiсть створення в громадi структури пiдтримки

пiдприемництва

Владимирова Тетяна - про використання
м.Сновськ) та вiдкриття ди-гячого кафе в MicTi.

пустуючоi будiвлi [6увша лiкарнi в

Члени робочоi групи - пiдприсмцi Т.ВолодимировЕt (Фоп, громадськехарчування], о, Гончаренко [ФОП, роздрiбна торгiвля), Л. IBa,HoB (Фоп, роздрiбнаторгiвля) висловилисЬ на пiдтримку iдеi створення мiсць для торгiвлi в зонахтуристичних стоянок i готовнiсть скористатись такою можливiстtо.

Вирiшили

1, !оручити вiддiлу економiчного розвитку та iнвестицiй [I'yKyH Г.J опрацювати
пропо3ицii Забалдiноi ЮлiТ - консультантки програми DOBRE Результати
опитуваНня щодО готовноСтi MicbKoT ради до економiчного розвитку, яке

було проведено тест-самооцiнку



проводилось для чле.нiв робочоi групи та спiльно з iншими вiддiлами
MicbKoi Ради вжити заходiв щодо покращення показникiв готовностi
громади до економiчного розвитку.

2, ВiддiлУ економiчногО рOзвитку та iнвестицiй [Гукун г,м.) подати проект
економiчного профiлю Сновськоi MicbKoi ради на затвердження MicbKoMy головi,
пiсля чого розмiстити ек:ономiчний профiль на офiцiйному сайтi Micbkoi ради.3, Визначити попередньо З проекти для включення в Програму мiсцевого
економiчного розвитку громади, а саме:

СтворенНя умоВ для розвИтку водНого туризму на р. Снов

Створення мобiльноi ярмарковоТ площi

Створення I_{eHTpy пiдтримк.и бiзнесу Сновськоi ТГ
4. ЩоруЧити члеНам робс,чоТ групи до слiдуючого засiдання пiдготувати

KoHKpeTHi пропозицii гrо реалiзацiТ названих проектiв:

Сергiйко В. - Створення умов для розвитку водного туризму на р. Снов

Щобненко Н. - Створення мо,бiльноТ я

Солодовник П. - Створення l_{eHTpy п

Голова засiдання ПаВЛО МIРОШНИLIЕНКО

Секретар засiдання ганна Гукун

несу СновськоТ ТГ

(

и-/



ЗВІТ 
Про проведення тесту-самооцінки готовності Сновської територіальної громади до 

економічного розвитку 
 
18 березня у Сновській територіальній громаді було проведено тест-самооцінку 

готовності громади до економічного розвитку.  
У тестуванні взяли участь 14 членів робочої групи з місцевого економічного розвитку. 

Технічна частина тестування відбувалось на платформі Google Forms, після чого було 
проведено обговорення результатів. Кількість відповідей за кожним з питань коливалась від 
10 до 14, найменше відповідей отримано на питання 2, 10, 17, 41.  

Всього за результатами тестування громада отримала 29 балів (майже готова), хоча по 
30х питаннях думки членів робочої групи сильно розбіглись. 

Результати тестування та пропозиції:  
  

Питання Результат Пропозиції Термін 

4 Генеральний план громади 
знаходиться на стадії завершення 

Розроблення процедури 
доведення пропозиції 
бізнесу до органів місцевого 
самоврядування  

Після 
завершення 
процедури 
затвердження 
Генерального 
плану 

6, 26  Посилення комунікації між 
відділами  

На постійній 
основі 

7, 8  До громади звертався 
потенційний інвестор (орієнтовно 
– виробник скляних виробів). У 
результаті підприємство було 
побудоване в Корюківській 
громаді. Заходи для запобігання 
подібної ситуації у майбутньому 
не визначено. 

Аналіз ситуації та 
розроблення комплексу 
заходів щодо запобігання в 
майбутньому на засіданні 
робочої групи з МЕР 

15 квітня 
2021  

10, 11, 
19, 22, 
24, 35 

Окремого документа, де детально 
зазначено які активності можна 
провадити в кожній 
функціональній зоні, в громаді 
немає. Відсутні також і покрокова 
інструкція проходження 
дозвільних процедур на зубудову, 
список всіх зборів, які має 
заплатити забудовник, інформація 
щодо обмежень, візуалізовані 
матеріали щодо процедури 
отримання дозволів. 
Загалом, думка членів РГ скоріше 
схиляється в бік того, що 
інформаційна система комунікації 
з потенційним інвестором 
відсутня або неефективна. 

Сформувати окремий 
документ-довідник, де буде 
згенеровано інформацію 
для підприємців і інвесторів, 
включаючи інструкції з 
проходження процедур, 
список зборів, перелік 
надавачів послуг технічних 
досліджень, пов’язаних із 
землеустроєм;  
список контактів ключових 
осіб, які можуть надати 
специфічну технічну 
інформацію;  

липень 2021 

16, 46, 49 Відповідальна особа не достатньо 
обізнана із схемами планування 
територій вищого рівня (району, 

Можливо, доцільним є 
ініціювання й організація 
спільних зустрічей з 

Упродовж 
року 



області) та генеральних планів 
населених пунктів сусідніх громад.  
Також відсутня співпраця з іншими 
громадами в питаннях спільного 
просування промислових об’єктів. 

робочими групами інших 
громад, особливо тих, що 
можуть стати партнерами 
проектів МЕР 

23 Думки РГ розділились 50/50, що 
говорить про невисокий рівень 
обізнаності тих її членів, що не є 
представниками влади 

  

30 Процедура моніторингу взаємодії 
з інвесторами відсутня.  

Розроблення процедури на 
засіданні РГ з МЕР 

травень 2021 

31, 33, 
34, 46, 
48, 50 

Комунікації з бізнесом 
відбуваються скоріше в 
індивідуальному порядку, 
переважно з питань благоустрою. 
Раніше існувала комунікація із 
спілкою підприємців «Фортеця», 
яка нині припинила своє 
існування. 
Комунікації з агентствами 
нерухомості не відбувались.  

Варто зробити моніторинг 
громадських об’єднань і 
відповідних надавачів 
послуг (агенцій 
землеустрою, нерухомості 
тощо), визначити 
перспективні з точки зору 
співпраці, окреслити 
напрями можливої 
співпраці. 

червень 2021 

38-43 Інформація про землі 
промислового призначення 
міститься у паспорті громади, 
проте вона недостатньо 
інформативна для користувачів 

Доопрацювання документу 
в процесі підготовки 
економічного профіля 

15 квітня 
2021 

44, 46, 47 Певна промоція об’єктів 
відбувається, однак, вочевидь не 
достатньо ефективна 

Розроблення промоційної 
кампанії (?) 

липень 2021 і 
проведення – 
упродовж 
року 

51 2 члена РГ відповіли, що РГ не 
створена (!!!) 

  

53 Спеціальні заходи з МЕР 
передбачались тільки в частині 
співфінансування розробленого 
проєкту ДФРР (не виграв)  

Передбачити 
співфінансування проектів 
МЕР, які будуть заплановані 

липень 2021 

58 У паспорті громади відсутня 
інформація щодо територій для 
розміщення бізнесу, ГО, контакти 
місцевих підприємців, перелік 
визначних місць і атракцій, не 
використовується графіка 

Доопрацювання документу 
в процесі підготовки 
економічного профіля 

15 квітня 
2021 
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