
Звіт
про результати роботи відділу економічного планування, інвестицій та 

розвитку підприємництва за І півріччя 2021 року

Діяльність відділу економічного планування, інвестицій та розвитку 
підприємництва Верхньодніпровської міської ради протягом квітня-червня 
2021 року була спрямована на виконання основних завдань по реалізації 
державної політики економічного та соціального розвитку 
Верхньодніпровської міської територіальної громади.

В квітні місяці, за ініціюванням відділу, була подана заявка КЗ 
«Мишуринрізький сільський Будинок культури» Верхньодніпровської 
міської ради на участь в конкурсі «Інноваційна технологія у сільській 
місцевості» (3D принтери та робототехніка у сільській місцевості).

В травні місяці розпочався процес приведення у відповідність 
Стратегічного плану розвитку Верхньодніпровської міської територіальної 
громади до 2030 року, затверджений рішенням Верхньодніпровської міської 
ради № 311-15/VII від 29.08.2019р. з урахуванням змін адміністративно- 
територіального устрою громади.

З метою актуалізації Стратегії розвитку Верхньодніпровської 
територіальної громади 14 травня п.р. було організовано зустріч заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів, економічного 
планування, інвестицій та розвитку підприємництва Ігора Прибосного з 
генеральним директором ТОВ «Астра» Володимиром Тарабаном, депутатами 
Верхньодніпровської міської ради Сергієм Анашкіним, Костянтином 
Серневичем та головою правління громадської спілки «Майбутнє 
Верхньодніпровщици» Наталією Донських-Торопчиною.

17 травня 2021 року було проведено ZOOM конференцію з в.о. 
старостами Верхньодніпровської міської територіальної громади з питань, 
що стосуються організації самозайнятості населення сільської місцевості, 
підвищення соціальної активності її мешканців; розроблення громадою 
проектів, участь в різних конкурсах та можливості їх реалізації.

Для покращення комунікації між Верхньодніпровською міською радою 
та мешканцями громади розпочата підготовка інформаційно-довідкового 
ресурсу для смартфонів Верхньодніпровськ Smart.

На початку червня відділом було організовано зустріч голів трьох 
територіальних громад: Верхньодніпровської, Верхівцевської та 
Криничанської. В ході зустрічі розглядалося питання співпраці, шляхом 
налагодження якісного співробітництва між громадами та прийнято рішення 
щодо участі в проекті «Сприяння всебічному розвитку громад через 
аналітику, діалог та співпрацю», що реалізується АМУ за підтримки 
Програми «U-LEAD з Європою. Незабаром була подана заявка для участі в 
цьому проекті.

В третій декаді червня, разом з Гуманітарним відділом, проведена 
робота для взяття участі шкіл Верхньодніпровської територіальної громади в 
в конкурсі проектних пропозицій в рамках проекту «Енергоефективні школи:



нова генерація». Одна із шкіл взяла участь у першому етапі, 24 червня було 
подано заявку.

ЗО чарвня Громадська спілка «Майбутнє Верхньодніпровщини» подала 
заявку участі в конкурсі «Культура. Спільнота».

На замовлення Кам’янської РДА разом зі структурними підрозділами 
міської ради в червні місяці було підготовлено Паспорт Верхньодніпровської 
міської територіальної громади станом на 01 червня 2021 року. До Паспорту 
ввійшли основні показники соціально-економічного становища громади.

В кінці червня створено Вайбер групи відділу з в.о. старостами сел та 
селищ міського типу нашої громади та з головами правління ОСББ для 
інформаційної підтримки.

Відділом щомісячно готуються та надаються інформаційні та аналітичні 
матеріали до Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОДА.

Постійно проводиться підготовка та надання матеріалів для 
оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради.

Ведеться моніторинг доступних джерел залучення грантів та коштів 
міжнародної і внутрішньодержавної технічних допомог.

Працівники відділу постійно приймають участь у методичних і науково- 
практичних семінарах, конференціях, інших заходах з обміну досвідом в 
галузях економіки. ;

Начальник відділу економічного 
планування, інвестицій та 
розвитку підприємництва Іванна Савченко
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