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КЛЮЧОВІ АКТИВНОСТІ
ПІДРИЄМНИЦЬКИЙ ФОРУМ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ОБРІЙ»

7 липня 2020 року
у Пирятині
стали співорганізаторами
Інвестиційного Форуму „Пирятинський обрій“. Захід проведено в
рамках виконання Плану місцевого економічного розвитку,
розробленого за сприяння ініціативи ЄС „Мери за економічне
зростання“
Основними цілями Форуму стала демонстрація прозорості
прийняття і виконання рішень влади у сфері поліпшення ділового
середовища та інформування місцевого бізнесу про інвестиційний
потенціал Пирятинської громади.
За підсумками Форуму прийнято Резолюцію та
вирішено:
продовжити
дію
Комплексної
програми
підтримки малого та середнього підприємництва;
надавати
пріоритет
місцевим
суб’єктам
господарювання
під
час
передачі
земель
сільськогосподарського призначення;
запровадити на регулярній основі зустрічі,
„круглі столи“ для вирішення актуальних питань
бізнесу;
створити
банк
потенційних
бізнес-ідей,
рекомендувати
бізнесу
розглянути
питання
запровадження
нових
видів
виробничої
і
торговельної діяльності, послуг із врахуванням
думки споживачів;
сприяти розвитку мережі послуг для бізнесу:
бухгалтерських, юридичних тощо;
сприяти створенню об’єднань підприємців для
спільного вирішення питань розвитку, виконання
представницьких функцій на виставках тощо;
запровадити постійно діючий майданчик для
презентації продукції місцевих виробників, зокрема,
під навісом;
залучати нових інвесторів, які б створювали нові
виробництва, нові продукти та робочі місця;
звернутися до представників бізнесу, які мають
занедбані об’єкти нерухомості, з пропозицією їх
використання для розвитку бізнесу.
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АДВОКАСІКАМПАНІЯ
«ТОП-5 вимог бізнесу Полтавщини»
Для донесення позиції бізнесу було
проведено 1 круглий стіл «Партнерство
малого і середнього підприємництва
Полтавщини – для спільної мети. ТОП-5
пріоритетів розвитку»., 1 пресконференцію, 1 інтерв’ю для ЗМІ, 1 радіоефір, 5 телеефірів ( у т. ч. 1 ефір(дебати) з
кандидатами до місцевих рад), 1 інтернет трансляція телеефіру, 4 фокус-групи з
підприємцями
Теледабати вийшли в ефір також у повторі на
студії Місто+.
Учасники теледабатів:
Роман Бовкун, підприємець. Компанія
«Теплотема». Кандидат у депутати до
Полтавської міської ради від політичної
партії «Республіка», Олена Булойчик,
кандидат у депутати до Миргородської
міської ради від політичної партії
«Батьківщина», Володимир Визір,
підприємець. Компанія «Вантажне ТАКСІЗЕБРА», кандидат у депутати до Полтавської
міської ради від політичної партії ВО
«Свобода», Дмитро Кавунник, підприємець.
Сфера торгівлі автозапчастинами.
Кременчук, Кандидат у депутати до
Полтавської обласної ради від політичної
партії «Радикальна партія Олега Ляшка»,
Олег Хардін, підприємець.
Компанія «Премєр Сокс» (Premier Socks),
Кандидату депутат до Полтавської обласної
ради від політичної партії «Слуга народу»
https://central-ua.tv/pro_nahalne/65/
https://np.pl.ua/2020/09/u-poltavi-vidbudet-siakruhlyy-stil-partnerstvo-maloho-i-seredn-ohopidpryiemnytstva-poltavshchyny-dlia-spil-noimety-top-5-priorytetiv-rozvytku/
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У ході кампанії визначено ТОП-5
питань:
1. Ефективна система бюджетної
підтримки підприємництва
2. Ввести KPI для місцевих
чиновників, відповідальних за
розвиток бізнесу
3. Фінансування
професійнотехнічних спеціальностей, які
справді потребує бізнес
4. Антикорупційна
експертиза
місцевих регуляторних актів.
5. Регіональний бізнес-омбудсмен.

Ведучий: Ігор Кужик, ІРТ, Експерт:
Вадим Штефан, керівник АЦ
«Бюро економічних та соціальних
досліджень».
Хронометраж - 1 година.

https://np.pl.ua/2020/10/zaraz-slidkuiemo-iaknovi-deputaty-ta-holovy-oth-vykonuvatymutperedvyborchi-obitsianky-pidpryiemtsiamvadym-shtefan/
https://www.mixcloud.com/radioltava/%D0%B
F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0
%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%
80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%86%D1
%96%D0%B2/?fbclid=IwAR3eYHgWtwPrzZkuGAKV0p3PFmzbBOzA9oZ6XfCrh6cvPm07rL3w-kbNY
https://np.pl.ua/2020/10/u-poltavi-rozmistylybanery-z-vymohamy-biznesu-do-mistsevoivlady/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fnp.pl.ua%2F2020%2F10%2Fzarazslidkuiemo-iak-novi-deputaty-ta-holovy-othvykonuvatymut-peredvyborchi-obitsiankypidpryiemtsiam-vadym3

https://irt.pl.ua/video/18061
http://www.esoc.org.ua/index.php/video
http://www.esoc.org.ua/index.php/video/237pro-problemy-rozvytku-pidpryiemnytstva
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%
2Fnp.pl.ua%2F2020%2F10%2Fu-poltavidebatuvaly-pro-problemy-i-perspektyvyrozvytkupidpryiemnytstva%2F&h=AT1kENTUxxyF5W
AW3fiMM7LMVB_S00w3cg6qMescuMooOwe
JSFajniV0d_OkNNjRFfUutf1Rt6n3S4HJdurjEC
Xn8t2x4GuC6GSuJubgBCpa7ji7aUan7sPnmFf8sZJkE3j&s=1

shtefan%2F&h=AT0XHDsGpG86Ofm8byZAJfdKIEtwwrBUw2EbeYcKG2koV4
NbuSmWl0v964JyrK4vOtYkocb1Kn6bpvRX7
nfqeXIhpJhRq3JN0uEjzvdVq5k0zvzYgf6AOm
xQ6OFkTmZgwS3&s=1
https://www.facebook.com/esoc.org.ua/posts/17
50033708485632
https://www.facebook.com/esoc.org.ua/posts/17
17862325036104
https://www.facebook.com/esoc.org.ua/posts/17
15296675292669
https://www.facebook.com/esoc.org.ua/posts/17
15243438631326

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%
2Fnp.pl.ua%2F2020%2F10%2Fu-poltavihttps://www.facebook.com/esoc.org.ua/posts/17
rozmistyly-banery-z-vymohamy-biznesu-do15271071961896
mistsevoivlady%2F&h=AT1L1rorio82TVRdOo7bwm4H
_SafcsJjqXC4nO7E7avLHA4JZAKtMMtQho8Ehuw9LnyZWxueZiiL
Xwo_n5FSN1OdpcZjhUsmABrQoVC7kBsoeKr
ruKskdYB6VU13fhG1x1j&s=1
https://fb.watch/1rBN7PIYJm/
https://www.facebook.com/watch/?v=65646121
5269173
https://www.facebook.com/esoc.org.ua/posts/17
18773098278360
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%
2Fnp.pl.ua%2F2020%2F09%2Fu-poltavividbudet-sia-kruhlyy-stil-partnerstvo-maloho-iseredn-oho-pidpryiemnytstva-poltavshchynydlia-spil-noi-mety-top-5-priorytetivrozvytku%2F&h=AT3PyJC5GiG96crGt0y3V0m
c0dClX5NpUgo0Ry7vQ88KvtVofOI8Im8W_IKZ3KvOher
6KaMXtS9ob5oTk0a_8Q3C6M_kP1VEDAR3ad
733c_RHNnJ2TYEBoTshfkpy-LcCJ&s=1
https://www.facebook.com/esoc.org.ua/posts/17
28681477287522, http://polbiz.net/pro-biznesklimat-ta-inshi-rechi/,
http://polbiz.net/pidpryemcs-poltavy-proponujut/
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ЕКОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ СЕНЧІ
ПРОЄКТ 2020-2021 років

за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в
рамках грантового компоненту проєкту «EU4USociety»
Мета проєкту - активізація участі мешканців Сенчанської об’єднаної територіальної громади у
моніторингу, плануванні та реалізації екологічних заходів Стратегії Сенчанської ОТГ. Результатом
десятимісячного проєкту має стати напрацювання позитивних практик залучення мешканців
громади до оновлення плану екологічних заходів діючої Стратегії громади.
https://www.irf.ua/u-senchi-startuvav-ekologichnyj-proyekt/
https://np.pl.ua/2021/02/u-senchans-kiy-hromadi-provodiat-ekolohichne-opytuvannia-meshkantsiv/
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
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+380503056201
www.esoc.org.ua
https://www.facebook.com/esoc.org.
ua
e-mail: esocburo@gmail.com
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ФІНАНСОВИЙ
ЗВІТ
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