План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії
за програмою 1. Економічний розвиток громади
№

Назва технічного завдання на
проекти

Координатор,
відповідальний
за супровід та
моніторинг

Прогнозна
вартість
проєктів

Обсяг фінансових ресурсів,
тис.грн.
2022
2023
2024

Джерела
фінансування

Показники
оцінки
ефективності

Напрям 1.1. Формування рівня інвестиційної привабливості громади та створення умов для залучення інвестицій
1.1.1. Визначення територій для пріоритетного інвестиційного розвитку громади та розбудова локацій для започаткування бізнесу
1.1.1.1. Формування бази даних про бізнесВідділ
інвестиційної
та
База даних ,
клімат громади
не потребує
1.1.1.2. Створення інвестиційних майданчиків

на території земельних
промислового призначення

ділянок

1.1.1.3. Створення

відеоматеріалів
та
виготовлення промоційної продукції
для розповсюдження та популяризації
інвестиційних намірів громади
1.1.1.4. Капітальний ремонт автодороги по
вул. Промислова
1.1.1.5. Реалізація заходів щодо підготовки

інноваційної
діяльності
Відділ
інвестиційної та
інноваційної
діяльності
Відділ
інвестиційної та
інноваційної
діяльності
Управління
комунального
господарства
Управління
комунального
господарства

земельної ділянки під будівництво
індустріального парку «Техносіті»
1.1.1.6. Будівництво
Управління
інженерної
комунального
інфраструктури індустріального парку
господарства
«Техносіті»
1.1.2. Міжнародна і міжрегіональна співпраця
1.1.2.1. Укладання
Відділ
міжрегіональних
документів
з
територіальними інвестиційної та
інноваційної
громадами,
асоціаціями,
діяльності
всеукраїнськими
громадськими
організаціями
1.1.3. Створення системи залучення і супроводу інвестицій

2022рік

600,0

200,0

200,0

25,0

15,0

10,0

200,0

Місцевий
бюджет

Кількість
майданчиків (од)

Місцевий
бюджет

Кількість
відеоматеріалів
(од)
Протяжність
відремонтованих
доріг(км)

55 000,0

55 000,0

Місцевий
бюджет

25 000,0

25 000,0

Місцевий
бюджет,
ДФРР

Площа очищеної
ділянки
(м2)

59 000,0

5 900,0

Місцевий
бюджет, МТД,
ДФРР

Створення
інженерних
комунікацій

не
потребує

53 100,0

Кількість
укладених
договорів,
меморандумів
(од)

1.1.3.1. Створення

інвестиційного
Костянтинівської громади

1.1.3.2. Розробка

бренду

паспорту

Костянтинівської

громади

1.1.3.3. Розробка Дорожньої карти інвестора

1.1.3.4. Розробка Положення про залучення

інвестицій у громаду
1.1.3.5. Розробка

Програми супроводу та
фінансування інвестиційних проєктів

Відділ
інвестиційної та
інноваційної
діяльності
Відділ
інвестиційної та
інноваційної
діяльності

не
потребує

Відділ
інвестиційної та
інноваційної
діяльності
Відділ
інвестиційної та
інноваційної
діяльності
Відділ
інвестиційної та
інноваційної
діяльності

не
потребує

не
потребує

не
потребує
не
потребує

Напрям 1.2. Розвиток бізнес-середовища громади
1.2.1. Популяризація культури підприємництва та промоція місцевого бізнесу
1.2.1.1. Залучення суб’єктів господарювання, в Відділ економіки і
не
торгівлі,
потребує
тому числі малого і середнього
суб’єкти
підприємництва
до
участі
у
підприємницької
регіональних,
міських
ярмарководіяльності
виставкових
заходах,
конкурсах,
майстер-класах
1.2.1.2. Проведення
Відділ
не
інформаційноекономіки
і
торгівлі
потребує
роз’яснювальної
роботи
серед
сільського населення щодо переваг
створення
сільськогосподарських
кооперативів, сімейних фермерських
господарств, навчань з підготовки до
участі у конкурсах на отримання
грантової підтримки

Інвестиційний
паспорт,
2022рік
Власний бренд із
комплектом
правил з його
застосування,
2022рік
Дорожня карта
інвестора,
2022рік
Положення про
залучення
інвестицій у
громаду, 2022рік
Програми
супроводу та
фінансування
інвестиційних
проєктів,
2022рік

Кількість заходів
(од), учасників
(осіб)

Кількість заходів
(од), учасників
(осіб)

1.2.2. Розвиток та підтримка малого та середнього підприємництва
1.2.2.1. Фінансова
Суб'єкти
підтримка
суб’єктів
підприємницької
діяльності
на підприємницької
діяльності, відділ
реалізацію проєктів
економіки і
торгівлі,
фінансове
управління

1.2.3. Підтримка фермерства та кооперативного руху
1.2.3.1. Розбудова
сільськогосподарських Відділ економіки і
торгівлі, сільгоспкооперативів
товаровиробники

1.2.3.2. Сприяння

у
створені
сімейних
фермерських
господарств
шляхом
надання фінансової підтримки

Відділ економіки і
торгівлі сільгосптоваровиробники,
фізичні особи
підприємці, відділ
економіки і
торгівлі, фінансове
управління

1 500,0

500,0

500,0

1 000,0

90,0

30,0

30,0

1.2.4. Сприяння сільськогосподарському виробництву та переробці з високою доданою вартістю
1.2.4.1. Створення міні-цеху по переробці
Фізична особа
підприємець
зернових
культур
на
території
Новодмитрівського
старостинського
1 600,0
400,0
округу
1.2.4.2. Створення

сироварні на території
Предтечинського
старостинського
округу

Фізична особа
підприємець

500,0

Напрям 1.3. Ефективне просторове планування території громади
1.3.1. Розвиток містобудівної діяльності громади
1.3.1.1. Виготовлення топографічної основи Відділ архітектури і
6 500,0
містобудування
території Костянтинівської МТГ у
державній
геодезичній
системі
координат
УСК-2000
(територія

500,0

6 500,0

500,0

Місцевий
бюджет

Кількість
суб’єктів
підприємницької
діяльності, яким
надано
фінансову
допомогу (осіб)

1 000,0

Інші
джерела
(МТД)

Зареєстровано та
розбудовано
сільгоспкоопера
тивів(од)

30,0

Місцевий
бюджет

Зареєстровано
сімейних
фермерських
господарств (од)

1 200,0

Кількість
Власні
створених
кошти
виробництв у
підприємств,
переробці
місцевий,
сільгосппродукц
МТД
ії (од)
Кількість
Власні
створених
кошти
виробництв у
підприємств,
переробці
місцевий,
сільгосппродукц
МТД
ії (од)

Місцевий
бюджет

Виготовлено
топографічних
основ (од)

громади
передбачає
необхідність
виготовлення картографічної основи на
всю територію громади в масштабі
1:10000,
на
територію
адміністративного центру в масштабі
1:2000)
1.3.2. Створення геопорталу містобудівного кадастру
1.3.2.1. Забезпечення технічними
Відділ архітектури і
містобудування,
та програмними засобами системи
Відділ
регулювання
містобудівного та земельного кадастру
природніх та
земельних ресурсів

150,0

150,0

Місцевий
бюджет

Відсоток
містобудівної
/земельної
інформації, яка
перебуває в
електронному
вигляді (%),
кількість
технічних засобів
(од)

Місцевий
бюджет

Кількість
земельних
ділянок, по яким
проведена
інвентаризація
(од)

Місцевий
бюджет

Кількість
населених
пунктів, між
якими
встановлена
межа (од)

1.3.3. Розвиток земельних відносин
1.3.3.1. Проведення інвентаризації земель під

водними об’єктами

Відділ регулювання
природніх та
земельних ресурсів

1 245,0

1 245,0

1.3.3.2. Встановлення

меж Костянтинівської Відділ регулювання
природніх та
міської територіальної громади
земельних ресурсів

1 500,0

1 500,0

Напрям 1.4. Впровадження SMART-технологій та рішень у повсякденне життя громади
Костянтинівська
1.4.1 Впровадження проекту «Мобільний
міська рада
.
застосунок «Smart місто»
30,0
10,0
1.4.2
.

Діджіталізація
послуг

адміністративних

Центр надання
адміністративних
послуг

не
потребує

10,0

10,0

Місцевий
бюджет

Заходи
проєкту
(од)
Кількість
наданих послуг в
онлайн (од)

