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Передмова 

 
Сьогодні, в умовах децентралізації, надзвичайної актуальності 

набуває питання успішного сталого місцевого економічного розвитку 
за рахунок ефективного використання власних ресурсів. Місто 
Павлоград працює згідно із Стратегією розвитку на період до 2020 
року.  

Ми рухаємося далі, враховуючи зміни в місті та Україні, 
розробляємо Концепцію інтегрованого розвитку міста Павлограда на 
період до 2025 року. Наше місто приєдналося до Ініціативи 
Європейського Союзу «Мери за Економічне Зростання» з метою 
створити інструмент оперативного економічного планування, взяти 
передовий європейський досвід створення партнерства та реалізації 
розвиткових проектів. Цей План є результатом прозорої взаємодії та 
співпраці представників міської ради, бізнес-спільноти, громадських та 
освітніх організацій. Він відображає спільне для місцевого 
самоврядування, бізнесу та активу громади бачення місцевого 

економічного розвитку на найближчу перспективу.  
У зазначеному Плані ми врахували управлінські, фінансові та соціальні аспекти розвитку 

нашого міста, а також надані практичні рекомендації на основі унікальності нашого Західно-
Донбаського регіону, принципів належного врядування і державно-приватного діалогу, 
визначили напрями для проєктів, спрямованих на зростання, розвиток і підвищення рівня 
зайнятості в нашому місті. 

Мета плану – довести спроможність міста створювати стале партнерство задля 
реалізації розвиткових проєктів у місцевій економіці та закріпити успіх на практиці. 

Це наша перша спроба короткотермінового планування економічного розвитку, 
фокусування на спільних проєктах і діях, що мають можливість швидкої реалізації та отримання 
результатів. Без сумніву, завдяки налагодженню партнерських відносин з приватним сектором і 
громадянським суспільством, ми зможемо досягти економічного зростання, створити нові 
робочі місця на території нашого міста. Розробка Плану стала прикладом партнерства між 
широким колом підприємств, установ та організацій, громадським сектором.  

Місто Павлоград відкрите для широкого діалогу, ефективної співпраці та 
довгострокового партнерства. 

Запрошую усіх жителів міста долучитись до кропіткої, складної, але в той же час й 
найцікавішої роботи з впровадження плану місцевого економічного розвитку.  
 
 

 

З повагою, 

міський голова Павлограда      Анатолій Вершина 
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Щоб отримати друковану копію цього Плану, зверніться до: 
Ім’я:    Штонда Тетяна Анатоліївна 
Посада:  начальник відділу з економічних питань 
Адреса:   вул. Соборна, 95  м. Павлоград 
Телефон:  +38(0563)20-04-29 
Електронна пошта: shtonda.tatyana@gmail.com 
Веб-сайт:  https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/ 

https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/
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1. Резюме 

 
Павлоград – місто шахтарів, центр Західно-Донбаського вугільного басейну. Кількість 

населення міста становить 104'225 жителів. 
Місто має багатогранний економічний потенціал, представлений 19 промисловими 

підприємствами. Представники бізнесу працюють на 620 малих підприємствах, 24 середніх і 2 – 
великих.  

Павлоградська міська рада 23 квітня 2020 року приєдналась до Ініціативи ЄС «Мери за 
економічне зростання», впроваджуючи сучасні муніципальні тенденції та новації, для покращення 
іміджу міста. Прийнявши це рішення, місто прагне доцільно використовувати досвід і знання, а також 
скористатись можливостями, пропонованими Ініціативою, зокрема, розширити контакти з 
міжнародними фінансовими організаціями та потенційними інвесторами, активно брати участь у 
заходах в рамках Ініціативи тощо. 

У ході розробки Плану здійснений аналіз місцевої економічної структури та проведений 
SWOT-аналіз, який визначив сильні сторони громади: сприятливе географічне розташування, 
наявність вільних земельних ділянок і логістичної інфраструктури, виробничих потужностей та 
висококваліфікованої робочої сили.  

Слабкими сторонами, на усунення негативного впливу яких ми повинні спрямувати заходи 
Плану, є: наявність тіньового ринку робочої сили, відтік кадрів (спеціалістів) з міста, ризик закриття 
підприємств вугільної промисловості. 

Загрози є типовими для будь-якої громади України. Насамперед, політична нестабільність, 
ризик згортання ключових реформ, бойові дії на Сході країни, погіршення демографічних показників. 

Громадою визначені шляхи перетворення слабких сторін на переваги. Стратегічно 
важливими для місцевого економічного розвитку галузями, які мають найбільший потенціал у 
частині створення якісних робочих місць, генерування доходів місцевої економіки є вдосконалення 
системи взаємодії з бізнесом, розробка підґрунтя для залучення інвестицій в місто, розвиток малого 
та середнього бізнесу в сфері ІТ-технологій, надання різних послуг та інше. 

У Плані МЕР сформовано бачення загального результату такого розвитку: Павлоград – 
відкрите та безпечне місто підприємницької успішності, місто соціальної відповідальності бізнесу, 
управлінських і виробничих інновацій, ефективної інфраструктури та продуктивної зайнятості. Ми – 
Громада щирих і привітних людей, інтеркультурної, політичної та релігійної толерантності. 
Переселенці з тимчасово окупованих територій України все активніше обирають Павлоград для 
проживання. Враховуючи аналіз досвіду, поточну економічну ситуацію й оцінку майбутніх 
перспектив, у Плані визначено три основні цілі місцевого економічного розвитку, кожна з яких 
передбачає відповідні дії для їх досягнення:  

1. Вдосконалення прозорого міського управління та системи взаємодії з бізнесом. 
2. Підвищення ділової активності громади шляхом вдосконалення системи промоцій. 
3. Розбудова місцевої інфраструктури для залучення інвестицій. 
План місцевого економічного розвитку міста Павлограда розроблений відповідно до 

методології та принципів Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання». 
Впровадження Плану та моніторинг його виконання здійснюватимуться у постійній тісній 

взаємодії міської ради з представниками приватного сектору та організацій громадянського 
суспільства. 

2. Перелік таблиць і схем 

Таблиця 1.  План дій 

Таблиця 2.  Схема фінансування 

Таблиця 3.  Показники і механізми моніторингу 

Додаток А. Розпорядження міського голови про створення робочої групи з розробки плану МЕР та її 

склад 

Додаток В. Таблиця 1. Найбільші роботодавці міста – підприємства добувної та переробної 

промисловості 

3. Перелік скорочень 

АТО – антитерористична операція 

га – гектар  

ГО – громадська організація 
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год. – година 

ДПП – державно-приватне партнерство 

ЄС – Європейський Союз 

ЗМІ – засоби масової інформації  

Ініціатива – Ініціатива Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» 

кв.км – квадратний кілометр 

КМУ – Кабінет міністрів України 

м. – місто 

МАФ – мала архітектурна форма 

МСБ – малий та середній бізнес 

ООС – операція об’єднаних сил 

ОМС – органи місцевого самоврядування 

ОСН – орган самоорганізації населення 

ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 

План – План місцевого економічного розвитку Павлоградської міської ради 

ПМР – Павлоградська міська рада 

ПКД – проєктно-кошторисна документація 

рр. – роки 

СПД – суб'єкт підприємницької діяльності 

ТПП – торгово-промислова палата 

хв. – хвилина 

чол. – чоловік 

4. Вступ до плану 

Павлоградська міська рада прийняла рішення про приєднання до Ініціативи 23 квітня 2020 
року. 

Місто займає територію площею 59,3 км
2 

і налічує 104 тисячі жителів, є діючі промислові 
підприємства, земельні ресурси. Кількість населення працездатного віку 56,7%. Чисельність 
населення міста в результаті змін природного та міграційного руху протягом 2016-2019 років 
скоротилася на 3517 осіб. Павлоград – центр Західнодонбаського вугільного регіону і знаходиться 
на перехресті важливих залізничних та автомобільних сполучень. Відстань до великих міст: Дніпро – 
80 км, Запоріжжя – 110 км, Харків – 220 км. 

За показниками реалізації промислової продукції місто Павлоград посідає п’яте місце в 
Дніпропетровській області. В місті працюють промислові підприємства за такими основними видами 
економічної діяльності – вугледобувна, машинобудівна, хімічна, харчова, деревообробна, 
виробництво будівельних матеріалів та ін. На території міста зареєстровано 7482 суб’єкта 
господарювання, з них 2962 – юридичні особи та 4500 – фізичні особи-підприємці.  

Місто Павлоград відноситься до монопрофільних міст, оскільки 90% у загальному обсязі 
реалізації промислової продукції міста складає продукція ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» і близько 
30% зайнятого населення працює на підприємствах гірничодобувної промисловості. 

Основу місцевої економіки Павлограда складає реальний сектор, тому що більше половини 
надходжень до міського бюджету (52,1% у 2019 році, 62,5% у І півріччі 2020 року) складають 
податкові надходження від діяльності суб’єктів господарювання. Відповідно, від їх стабільної роботи 
залежить комфортність проживання у нашому місті та добробут його жителів. Синергія зусиль 
бізнес-спільноти, влади та громадянського суспільства має стати рушійною силою в плануванні 
економічних перетворень, не чекаючи, поки ситуація стане кризовою. 

Цей План є новим інструментом планування місцевого економічного розвитку та створення 
місцевого партнерства і спрямований на розвиток приватного сектора місцевої економіки, 
стимулювання ділової активності місцевих жителів і створення нових робочих місць. Розробка цього 
Плану здійснена на засадах належного врядування і публічно-приватного діалогу, на основі оцінки 
тенденцій економічного і соціального розвитку міста за останні 3 роки, реалізації Стратегії 
економічного розвитку м. Павлограда до 2020 року, Концепції інтегрованого розвитку міста 
Павлограда до 2025 року, не підміняє їх, а логічно доповнює та поглиблює.  

Видатки на реалізацію Плану будуть співфінансуватися міським бюджетом, бюджетом 
вищого рівня, а також бізнесом і партнерами Павлоградської міської ради. Впровадження та 
моніторинг його виконання здійснюватимуться у постійній тісній взаємодії міської ради з 
представниками приватного сектору та організацій громадянського суспільства. 
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5. Процес розробки Плану місцевого економічного розвитку 

В основу процесу розробки цього Плану були покладені принципи публічно-приватного 
діалогу, партнерства міської ради з приватним сектором, організаціями громадянського суспільства 
та експертним середовищем, врахування громадської думки та консультацій з громадськістю. При 
підготовці комплексного Плану місцевого економічного розвитку зібрані гендерно-розподілені 
статистичні дані настільки, наскільки це можливо.  

Процес підготовки Плану місцевого економічного розвитку складався з декількох етапів: 
1. Створення Робочої групи. 
2. Проходження навчання методології складання Планів МЕР. 
3. Проведення місцевого економічного аналізу. 
4. Проведення анкетування та онлайн опитувань. 
5. Обробка та впорядкування результатів. 
6. Мозковий штурм членів Робочої групи щодо переліку Заходів. 
7. Опрацювання проектів і джерел фінансування. 
8. Остаточне обговорення і затвердження. 
Для розробки плану МЕР Павлограда розпорядженням міського голови від 04.05.2020р. була 

створена окрема Робоча група із 11 осіб, у яку увійшли представник бізнесу, керівник 
Павлоградської групи експертів Дніпропетровської торгово-промислової палати, ВНЗ, депутати 
міської ради, працівники міської ради. Склад у Додатку А. З точки зору гендерного балансу у склад 
Робочої групи увійшло 6 жінок і 5 чоловіків. У зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції засідання 
робочої групи були проведені за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку у форматі онлайн-
засідання. Усі засідання групи проводились з попереднім анонсуванням часу, тому усі бажаючі мали 
можливість прийняти участь у розробці Плану.  Було проведено 5 засідань Робочої групи.  

При розробці цього Плану здійснено комплексне дослідження з проведенням аналізу 
місцевої економічної ситуації, а саме – збір та обробку аналітичної і статистичної інформації та 
створення економічного профілю громади, вивчення думки представників громади та бізнесу 
шляхом інтерв’ювання, роботу у фокус-групах над SWOT-аналізом пріоритетних галузей на 
можливих напрямках, у рамках якого визначено основні проблеми (перешкоди) і виклики для 
розвитку місцевої економіки.  

На всіх етапах використовувались результати спільних обговорень з громадськістю. Більше 
150 активних і небайдужих жителів нашого міста віком від 15 до 63 років взяли участь в анкетуванні, 
з них 73% – жінки, 27% – чоловіки. Молодь – 23%. Учасники опитування оцінили якість життя в місті 
(у цілому), стан економіки та стан соціальної сфери у порівнянні з іншими містами України. 
Проведені заходи в сукупності забезпечили розробку Плану відповідно до умов ініціативи ЄС «Мери 
за економічне зростання». 

6. Місцевий економічний аналіз 

6.1. Аналіз структури місцевої економіки 

Павлоград – це потужний промисловий центр, де проживає 104 тис. чол., з вигідним 
географічним положенням й розташуванням між Дніпром і Донецьком. Відстань до обласних центрів 
у межах 200 км: Дніпро – 75 км; Запоріжжя – 102 км; Харків – 197 км; Полтава – 215 км. Через місто 
проходить траса Київ-Луганськ-Ізварине. 

По промисловим підприємствам міста середня заробітна плата за перший квартал 2020 року 
становить 11'125 грн.  

У місті Павлограді на початок 2020 року зареєстровано 7482 суб’єктів господарювання, з них 
2962 – юридичних осіб та 4500 – фізичних особи-підприємців. Кількість малих підприємств – 620 од, 
середніх – 24 і 2 – великих. У місті працює 19 промислових підприємств у вугледобувній, 
машинобудівній, хімічній, харчовій, деревообробній галузях і виробництві будівельних матеріалів. 
Великі підприємства працюють у добувній та хімічній промисловості, середні підприємства – 
металургії, виробництві готових металевих виробів і машинобудуванні, у сфері харчової 
промисловості, а також транспорту, зв’язку, будівництва, професійної, наукової та технічної 
діяльності, оптової/роздрібної торгівлі. Найбільша кількість малих підприємств працює в сфері 
роздрібної торгівлі, ресторанного господарства, перукарських послуг, ремонту та пошиву одягу, 
ремонту автотранспортних засобів, операцій з нерухомим майном, медичних послуг і туристичного 
бізнесу. 

Формуючою галуззю для економіки міста Павлограда є добувна промисловість із значними 
обсягами реалізації продукції й представлена підприємствами ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», яке 
видобуває більше 50% газового вугілля в Україні.  
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Переробна промисловість у більшості представлена підприємствами машинобудування та 
виробництва готових металевих виробів, ремонту машин і устаткування, виробництва молочних і 
хлібобулочних виробів, хімічної промисловості. Машинобудівна галузь у місті майже втратила свої 
лідируючі позиції та потребує диверсифікації. Для цього існують і суб’єктивні, і об’єктивні 
причини.Наближеність розташування до зони військових дій на сході країни стала основним 
негативним фактором для залучення інвестицій в підприємства та економіку міста.  

Диверсифікація виробництва і технологічне оновлення виробничих потужностей – це шлях 
до вирішення проблемних питань підприємств. 

Харчова промисловість міста за останні три роки збільшила обсяги реалізації за рахунок 
розширення асортименту продукції та збільшення ринку збуту. 

Для задоволення потреб жителів і гостей міста в Павлограді працюють: 481 підприємство 
роздрібної торгівлі, 95 закладів ресторанного господарства, 293 підприємства, що надають платні 
побутові послуги населенню. Найбільша кількість СПД зосереджена у промисловості та 
оптовій/роздрібній торгівлі. За 2019 рік помітно збільшилась кількість нових закладів сфери послуг, 
ресторанного господарства, торгівельних центрів, відкриваються нові виробництва. 

Підприємства міста активно здійснюють зовнішню торгівлю. У 2019 році сальдо зовнішньої 
торгівлі позитивне, експорт переважає над імпортом, що повторює тенденцію останніх трьох років. 
Найбільші обсяги експорту здійснюються підприємствами в країни: Казахстан, Білорусь, Бельгія, 
Молдова, Польща, Чеська республіка. Найбільші обсяги імпорту здійснюються з країн: Франція, 
Іспанія, Китай, Угорщина, Грузія, Чехія, Болгарія, Бельгія.  

Як свідчать результати опитування жителів і підприємців міста, 50% опитаних вважають, що 
стан економіки у місті, в порівнянні з іншими містами України, майже не відрізняється, проте 17% 
вважають його навіть вище. Якість життя майже не відрізняється від інших міст України – 65% 
опитаних, а 18% оцінили його дуже високо. Для комфортного проживання та відпочинку Павлоград 
має розгалужену інфраструктуру лікувально-профілактичних закладів, закладів освіти, культури та 
спорту. Павлоград лідирує в Дніпропетровській області за кількістю молоді. 33% населення, а це 
майже 33 тис. мешканців, віком до 40 років. Місто має потужний ресурс студентів ІТ-факультету 
Павлоградського коледжу Національного університету «Дніпровська політехніка», що є 
перспективою для розвитку в умовах збільшення потреб впровадження електронних сервісів.  

Підтримка молодіжного бізнесу, зокрема ІТ-сектору, з боку органів місцевого самоврядування 
є пріоритетним завданням ПМЕР. Очікуваний економічний ефект від молодіжного підприємництва в 
громаді полягає у покращенні іміджу Павлограда, збільшенні можливостей для ведення бізнесу – 
розвитку державно-приватного партнерства, відповідно, створенні нових робочих місць і посиленні 
конкуренції. Основними стратегічними напрямками цього Плану визначені: вдосконалення прозорого 
міського управління та системи взаємодії з бізнесом; підвищення ділової активності громади шляхом 
вдосконалення системи промоцій; розбудова місцевої інфраструктури для залучення інвестицій. 

6.2. Міжсекторальне співробітництво і взаємодія на місцевому рівні 

Міжсекторальне співробітництво у Павлограді є системним і прозорим, тобто передбачає 
взаємодію на сталій основі та певних принципах задля вирішення загальноміських завдань.  

Місцева влада через механізм міжсекторального співробітництва (зокрема, ОСН, молодіжну 
раду, Громадську раду тощо) планує сприяти зміні чи скасуванню невиправданих регулювань 
обласного чи національного рівня шляхом аналізу їх впливу на місцеву економічну ситуацію -  збір 
фактів, аналіз статистики, формулювання проблем, підготовка обґрунтованих пропозицій для 
центральних органів державної влади з їх вирішення. 

Реальними інституціями міжсекторального співробітництва є багаточисленні громадські 
організації. В цілому місцеве співробітництво переважно спрямоване на покращення та розвиток 
місцевої інфраструктури, благоустрою, утримання та розвиток інженерних мереж тощо, через 
об’єднання публічних і приватних ресурсів. Фасилітатором вказаного співробітництва виступає 
місцева влада, водночас ініціаторами реалізації проектів виступають різні учасники.  

Павлоград – це промислове місто, яке активно співпрацює з представниками торгово-
промислової палати. Для створення коопераційних і кластерних зв'язків підприємств малого і 
великого бізнесу ТПП і міською владою спільно проводяться форуми, семінари для промислових 
підприємств і представників малого бізнесу.  

Прикладами (результатами) міжсекторального співробітництва у Павлограді, зокрема, є 
участь жителів міста у проекті «Громада своїми руками», який реалізується в місті вже сьомий рік. 
Ініціативні жителі беруть участь у розвитку свого міста – благоустрій території громади, будівництво 
шкільних і прибудинкових спортивних та ігрових майданчиків. Проєкт набуває популярності і фонд 
конкурсу поступово збільшується – у 2019 році в порівнянні з минулим роком збільшився на 21%.  
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Підписаний тристоронній меморандум з громадською організацію «Бізнес-клуб Павлоград» 
та Агентством професійного розвитку «Перспектива» про співпрацю з підтримки та розвитку 
підприємництва, в тому числі й молодіжного. Прийнята і діє міська Програма сприяння розвитку 
підприємництва на 2019-2021 роки. Впроваджена Концепція розвитку молодіжного підприємництва. 

У 2017 році у місті створена Молодіжна рада, яка плідно співпрацює з молодіжними 
громадськими організаціями: «Позитивний Павлоград», «Молодіжна ініціатива реформ», «Стріт 
Воркаут Павлоград», «Велосипедна асоціація Павлоградців». Студентськими колективами 
проводяться спортивні та молодіжні заходи, вперше був проведений фестиваль «Молодь за 
здоровий спосіб життя». Молодіжний потенціал міста буде задіяний при реалізації пілотного проєкту 
молодіжного підприємництва. 

6.3. Прозора, вільна від корупції адміністрація, яка сприяє розвитку бізнесу 

Керівними принципами роботи Павлоградської міської ради, які зазначені у Статуті міста, є 
прозорість, не сприйняття корупції, орієнтованість на потреби жителів і бізнесу як замовників послуг 
і платників податків.  

Для досягнення максимальної економії бюджетних коштів, прозорості та відкритості для 
бізнесу вже чотири роки поспіль структурні підрозділи, комунальні підприємства та заклади 
Павлоградської міської ради застосовують систему PROZORRO. Якщо у 2016 році з використанням 
системи PROZORRO було укладено 453 договори на суму 1,167 млн. євро з економією коштів 
близько 200 тис. євро, то за п’ять місяців 2020 року укладено вже 290 договорів на суму 2,7 млн. 
євро, сума економії коштів склала 233,4 тис. євро. 

Для розширення і спрощення можливостей спілкування павлоградців із владою, з листопада 
2019 року встановлений єдиний безкоштовний телефонний номер «Гарячої лінії міського голови» і 
диспетчерського центру. Також, жителі міста отримали можливість звертатися за допомогою 
сучасних технологій та електронних пристроїв через мережі Viber, WhatsApp, Telegram. У місті 
запроваджені та діють такі інструменти електронної демократії, як інтерактивна платформи 
«Відкрите місто» і «Єдина система місцевих петицій». 

Забезпечувати своєчасне інформування населення про роботу міської влади і тримати 
зворотній зв’язок з павлоградцями допомагає офіційний сайт Павлоградської міської ради та 
Павлоградська телерадіокомпанія. Міською радою Павлограда оприлюднюються всі проекти рішень  
міської ради та виконкому, публікуються протоколи засідань виконкому, повний порядок денний 
сесій ПМР з переліком усіх назв проектів рішень. 

Місцева правова база є ефективною, але потребує вдосконалення, внутрішніх процедур і 
регламентів, розширення послуг, публічного обговорення проектів рішень, спрощення 
адміністративних процедур. Вперше в місті з 2021 року запроваджується Партиципаторний бюджет 
або Бюджет участі, який надасть можливість кожному жителю Павлограда залучитися до розвитку 
міста через створення та реалізацію власних ідей.  

Станом на 1 січня 2020 року в Павлограді створено 350 об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ). Діє ресурсний центр ПМГО «ОСББ – майбутнє Павлограда», 
який надає допомогу в координуванні дій ОСББ і консультаційні послуги. 

Постійно оприлюднюється інформація про актуальні результати та протоколи продажу або 
оренду майна громади. Портал «Відкрите місто» створений для взаємодії громадян, місцевих 
органів влади, комунальних підприємств, громадських об’єднань, благодійних фондів і бізнесу в 
процесі вирішення актуальних проблем громади та отримання необхідної інформації. 

Для забезпечення відкритості та рівності умов при отриманні документів дозвільного 
характеру в місті працює Центр надання адміністративних послуг, який надає 105 адміністративних 
послуг. За 2019 рік до ЦНАПу Павлограда звернулося 40'347 громадян і суб’єктів господарювання. 
Надано адміністративних послуг – 26'898. 

Павлоград єдине місто в області, де розроблений та діє Порядок надання гранту з міського 
бюджету на підтримку молодіжного підприємництва. Проведено чотири конкурси бізнес-проектів 
серед 32 учасників. Створені нові робочі місця. У 2019 році на Всеукраїнському конкурсі «Кращі 
практики місцевого самоврядування» проєкт зайняв друге місце серед 130 міст-учасників конкурсу. 

Для розвитку інфраструктури підтримки бізнесу одним із необхідних заходів у Плані 
прописано створення Центру креативного спілкування. На його базі планується відкриття 
туристично-інформаційного Центру та муніципального кадрового агентства. 

6.4. Доступ до фінансування 

Особливу роль у формуванні конкурентоспроможності бізнесу відіграє наявність фінансових 
ресурсів. У місті здійснюють діяльність більше 20 банківських установ і кредитних спілок, що 
надають кредити на розвиток підприємництва. 

https://habr.com/ru/post/414893/
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Разом з цим СПД відчувають нестачу оборотних коштів через високу вартість кредитних 
ресурсів і рівень інфляційних ризиків. Основним джерелом інвестування для підприємств є власні 
фінансові ресурси, доступ до альтернативних джерел фінансування у СПД залишається 
обмеженим. Наразі існує нагальна потреба активізації фінансування МСБ комерційними банками, 
розширення переліку кредитних послуг (гарантійні схеми, лізинг, факторинг, експорт, страхування 
тощо). 

Владою міста вживаються заходи для налагодження ефективної співпраці між комерційними 
банками та небанківськими фінансовими установами. 

Задля ефективного сприяння розвитку бізнесу та розширення можливостей доступу СПД до 
фінансових ресурсів, у 2018 році укладений Меморандум про співробітництво між Павлоградською 
міською радою та банківськими установами міста. 

Спільно з представниками бізнесових кіл і банківських структур міською радою розроблений 
та затверджений «Порядок часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими 
суб’єктами мікро- та малого підприємництва для реалізації бізнес-проектів». Партнерами міської 
ради є Павлоградське відділення «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Південний» і 
«Укргазбанк».  

Збільшення доступу суб’єктів господарювання до фінансових ресурсів можливе за рахунок 
надання інформаційної підтримки підприємцям щодо можливостей їх отримання, а також залучення 
міжнародної технічної допомоги для розвитку малого та середнього підприємництва. 

6.5. Земельні ресурси та інфраструктура 

Місто Павлоград займає територію площею 59,3 км
2
. Співвідношення кількості забудованих і 

вільних від забудови земельних ділянок приблизно однакове. Переважна кількість вільних від 
забудови земельних ділянок є землями громадської та житлової забудови, транспорту, 
промислового використання. Землі промисловості об’єднані в два промислових формування: 
«Північна промзона» і «Південно-Східна промзона», що дають можливість розміщувати основні, 
підсобні та допоміжні будівлі і споруди підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості. Такий розподіл земельних ресурсів є оптимальним для розвитку бізнесу та 
промисловців. 

На території громади є земельні ділянки, які можуть бути надані в оренду/власність, а також 
використані як інвестиційні майданчики. У 2019 році перелік вільних земельних ділянок, які 
підлягають продажу на умовах аукціону, збільшився на 14 і, на сьогодні, майбутнім інвесторам 
пропонується 77 земельних ділянок різного цільового призначення. За результатами проведених 
земельних торгів у 2019 році вдвічі збільшились надходження до міського бюджету порівняно з 
минулим роком. 

З метою врахування думки громадськості та жителів міста щодо ефективності 
розпорядження ділянками проводяться громадські обговорення. Для прозорості, відкритості та 
забезпечення змагальності сторін при проведенні земельних торгів розміщується інформація на 
офіційному сайті Павлоградської міської ради, офіційному сайті Держгеокадастру України та на 
міських рекламних носіях. З метою уникнення будь-яких корупційних складових у даному напрямку 
для проведення земельних торгів (аукціонів) залучається сертифікований ліцитатор з іншої області, 
який не є зацікавленою особою – Кіровоградська аграрна біржа. 

Павлоград має розвинену систему технічної інфраструктури. Зовнішнє водопостачання 
(подача води від водозабору до міста) здійснює ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» через 
централізовану комунальну систему господарсько-питного водопостачання. Відведення, очищення 
побутових і виробничих стічних вод здійснюється централізованою міською і локальними системами 
каналізації промислових підприємств. 

Електропостачання міста здійснюється повітряними лініями електропередач 
електропостачальними компаніями. Теплопостачання в Павлограді здійснюється централізованими і 
децентралізованими системами. За паливо в теплотехнічному обладнанні використовується 
природний газ та електроенергія. Рівень газифікації м. Павлограда на базі використання природного 
газу досягає 85%. Джерелом газопостачання є газорозподільна станція.  

Місто Павлоград привабливе своїм вигідним географічним положенням, розташоване на 
перехресті автомобільних і залізничних ліній міжнародного значення. Це дає можливість розглядати 
місто як потужний транспортний термінал, що забезпечує функціонування зв’язків «Постачальник – 
Виробник – Споживач» у різних комбінаціях. У місті розташовані автостанція та 2 залізничних 
вокзали. Через місто Павлоград проходять колії Придніпровської залізниці у напрямках Донецької, 
Харківської, Запорізької областей та м. Дніпра. 

Також місто Павлоград зв’язано транспортним сполученням з центрами об’єднаних 
територіальних громад, що розташовані на територіях Павлоградського району. 
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6.6. Правова та інституційна база 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою згідно з Конституцією 
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом міста, нормативно-
правовими актами органів місцевого самоврядування міста Павлоград.  

Одним із дієвих заходів, спрямованих на підтримку підприємництва і сприяння його 
подальшому розвитку, є створення передбачуваного, прозорого та економічно-обґрунтованого 
нормативно-правового поля. Павлоградська міська рада здійснює великий обсяг регуляторних 
повноважень, які полягають у встановленні ставок місцевих податків і зборів, плати за оренду 
комунальних земель і майна, визначенні порядку надання комунального майна в оренду на 
конкурсних засадах. Станом на 01.01.2020р. у плані 20 регуляторних актів, інформація про які 
розміщена на офіційному сайті Павлоградської міської ради. 

Для підтримки малого і середнього бізнесу в місті діє Програма сприяння розвитку 
підприємництва в м. Павлограді на 2019-2021 роки, якою визначено 5 основних напрямків: 
нормативно-правова підтримка, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, ресурсне та 
інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва, кадрове 
забезпечення підприємницької діяльності та розвиток туристичного бізнесу. 

При виконкомі Павлоградської міськради створена та діє Координаційна рада з питань 
розвитку підприємництва, до складу якої входять представники виконавчих органів влади, 
громадських організацій, депутати міськради та представники бізнесу.  

У Павлограді щорічно проводяться форуми, на яких збираються представники бізнесу різних 
сфер діяльності, представники влади, громади: Форум «Павлоград – перспективне місто для 
розвитку бізнесу», «Грантові та інвестиційні можливості для розвитку бізнесу», «Павлоград єднає 
лідерів». 

Проте існує ряд негативних чинників, що перешкоджають розвитку підприємництва в місті. 
Основними проблемами в сфері регулювання представники бізнес-спільноти визнають: 

– труднощі з отриманням кредитів через високі відсоткові ставки,  
– високий рівень орендної плати комерційних приміщень, обтяжливе навантаження по сплаті 

соціальних внесків з фонду оплати праці, 
– недостатньо статистичних та інформаційних ресурсів про стан розвитку окремих сфер 

підприємництва та потенційних інвесторів,  
– відсутність Ділового центру для підприємців і молоді міста.  
Перспективними заходами для забезпечення економічного розвитку є розширення переліку 

послуг Центру надання адміністративних послуг для суб’єктів господарювання, відкриття Ділового 
центру для підприємців і молоді. 

6.7. Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність 

Кількість зайнятих осіб на підприємствах, установах та організаціях міста Павлограда 
становить 40 тис. осіб. Середній розмір заробітної плати, яку виплачували місцеві промислові 
підприємства у 2018-2019 рр., був вище середньої зарплати в Україні та у Дніпропетровській 
області. Середній розмір зарплати у 2018 році – 9'825 грн., у 2019 р. – 12'217 грн. при середньому 
показнику оплати праці по області за 2018 р. – 8'862грн., а в 2019 році – 10'751грн.  

Щорічно послугами служби зайнятості користується більше 6 тисяч павлоградців. Кількість 
заявлених вакансій від роботодавців міста у 2019 році склала 4998 вільних робочих місць, але 
укомплектованість вакансій становить лише 46%. 

У місті спостерігається нестача кваліфікованих працівників у всіх основних галузях і ця 
тенденція також прогнозується на найближчі роки. Місцевий ринок робочої сили малоконкурентний з 
європейським, де аналогічні посади оплачуються значно вище, тому в місті постає проблема нестачі 
кваліфікованої робочої сили, особливо робочих спеціальностей. Крім того, молодь після закінчення 
вищих навчальних закладів також в більшості випадків не повертається в місто.  

На вирішення цієї проблеми спільно з центром зайнятості міська рада реалізує Програму 
зайнятості населення. Проводяться семінари та тренінги з техніки пошуку роботи, з підприємницької 
діяльності «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», з професійного навчання, а також «Ризики 
нелегальної трудової міграції», для цільових груп населення: «Жінка на ринку праці», «Особливості 
працевлаштування молоді», семінари для осіб з інвалідністю, для осіб, вік яких перевищує 45 років, 
для військовослужбовців та учасників АТО. Здійснюється професійне навчання безробітних 
відповідно до потреб ринку праці та замовлень роботодавців.  

Завдяки цьому, в 2018 році 7 безробітних відкрили власну справу, в 2019 році вже 8 
безробітних осіб. З початку 2020 року 2 особи віком до 35 років відкрили власну справу. 
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Першочерговим завданням міської ради на найближчі роки є створення належних умов життя 
та достатньої кількості робочих місць, достойного рівня заробітної плати для того, щоб жителі 
Павлограда працювали в комфортному місті, вбачаючи тут перспективи для себе і своїх дітей. Це 
відображено у сформульованому баченні місцевого економічного розвитку. 

6.8. Зовнішнє позиціонування та маркетинг  

Павлоград – місто шахтарів, які працюють на найбільшому вугледобувному підприємстві 
країни ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». 

Місто відоме своїми підприємствами машинобудівної та хімічної галузі, які мають 
стратегічне значення для економіки і безпеки всієї України. Промислова інфраструктура, логістичні 
переваги, унікальні технології та талановиті, висококваліфіковані спеціалісти вважаються 
павлоградцями основними прерогативами міста. 

Павлоград є активним членом Асоціації міст України, тісно співпрацює з Асоціацією 
«Енергоефективні міста України» та іншими українським громадськими організаціями. Крім того, 
Павлоград є підписантом Ініціативи ЄС «Угода мерів» і «Мери за економічне зростання». У 
співпраці з UNICEF, UNDP, PARP, UNDEF, USAID, GIZ, KfW, NEFCO в Павлограді реалізовано ряд 
проектів різного спрямування.  

З 2011 року місто Павлоград у мережі інтеркультурних міст України і активно співпрацює з 
містами країни: Луцьк, Одеса, Вінниця, Суми та Мелітополь. Підписана Угода про співробітництво 
та встановлення партнерських відносин з містом Горі (Грузія). Реалізується україно-шведський 
проект «Подолання стереотипів творчими методами культурного вираження» з містом Ботчирка 
(Швеція). 

З метою активізації міжнародного співробітництва міста, забезпечення його пізнаваності та 
створення позитивного інвестиційного іміджу на національному та міжнародному рівнях міською 
радою впроваджується «Програма Муніципального маркетингу та підвищення інвестиційної 
привабливості міста Павлограда на 2019-2021 роки». Щороку виготовляється рекламно-промоційні 
матеріали, які презентують місто Павлоград, у вигляді значків, магнітів, сувенірних тарілок та інш.  

Одним зі стратегічних напрямків Плану МЕР визначено вдосконалення системи промоцій. 
Безпосередньо передбачається впровадження ряду заходів зі стратегічного позиціонування, а саме 
«Дорожньої карти інвестора», розробка інформаційної платформи інвестиційного та кадрового 
потенціалу. 

6.9. Аналіз впливу карантину COVID-19 на місцеву економіку 

Уже декілька років Павлоградська міська рада працює на нових міжбюджетних відносинах і в 
очікуванні наступного етапу реформи децентралізації. Бюджет міста є одним з найвразливіших 
серед місцевих бюджетів. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих 
на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» прямо впливає на 
бюджет міста.  

Майже 30% у структурі надходжень міського бюджету становлять податки від підприємців 
міста. Саме вони найбільше вразливі під час введення карантинних обмежень. Їхні доходи падають, 
а це негативно впливає на економіку громади. Під час пандемії найбільшого захисту потребують 
представники малого бізнесу, ФОПи, неформально зайняті.  

Перехід на дистанційну роботу окремих жителів громади призводить до погіршення 
матеріального благополуччя та морального дискомфорту. Через запровадження карантину в 
школах і садочках збільшилися обсяги неоплачуваної репродуктивної праці, яку доводиться 
виконувати жінкам на додачу до оплачуваної роботи.  

Економічна криза швидше і сильніше вдарить по працівниках, які перебувають за межею 
бідності або близько до неї. Актуальним для міста є попередження зростання частки зайнятих у 
неформальному секторі, а також збільшення кількості «працюючих бідних». Це люди, які є 
працевлаштованими, але мають дохід нижче межі бідності через недостатню кількість робочих 
годин або низьку зарплатню. 

7. SWOT аналіз 

У наведеному нижче SWOT-аналізі, сформованому за результатами роботи фокус-груп, 
виявлені сильні та слабкі сторони, встановлені основні напрямки можливостей для розвитку 
громади, а також визначені можливі загрози. 
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У рамках реалізації цього Плану будуть прийняті дії та кроки задля перетворення зазначених 
слабких сторін на переваги, використання можливостей, участь у міжнародних програмах, доступних 
для громади та інших програмах, метою яких є місцевий економічний розвиток. 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Генеральний план і план зонування території 
міста Павлограда для спрощення розміщення 
виробництв. 
2. Різнопрофільність економіки міста (вугільна 
промисловість, хімічна, машинобудування, 
металургія, харчова промисловість тощо). 
3. Наявність у структурі великих підприємств 
лабораторій, науково-технічних розробок, які 
можна використати при впровадженні нових 
підприємств. 
4. Місто розташоване на перехресті 
автомобільних і залізничних ліній міжнародного 
значення. 
5. Розвинута інженерна інфраструктура енерго-, 
газо-, водо- і теплопостачання. 
6. Наявність вільних земельних ділянок і 
виробничих зон.  

1. Регуляторні перешкоди для малого бізнесу. 
2. Відтік кадрів (спеціалістів) з міста 
(працевлаштування за кордоном та у великих 
містах, таких як Дніпро чи Харків).  
3. Наявність тіньового ринку робочої сили 
4. Незадовільна демографічна ситуація та стан 
здоров'я населення. 
5. Збільшується відсоток безробітних із базовою 
вищою та повною вищою освітою. 
6. Практично відсутні коопераційні та кластерні 
зв’язки підприємств малого і великого бізнесу. 
7. Залежність бюджету від кількох платників 
податків. 
8. Забруднення території в результаті 
діяльності промислових підприємств. 
9. Технічна та моральна зношеність комунальної 
інфраструктури. 

Можливості Загрози 

1. Диверсифікація традиційних галузей 
виробництва (вугледобувна). 
2. Розвиток електронного адміністративного 
бізнесу та органів місцевого самоврядування. 
3. Децентралізація влади. 
4. Державна підтримка запровадження новітніх 
технологій, зокрема з енергозбереження. 
5. Збільшення державної та недержавної 
підтримки участі жінок в економічній та 
політичній діяльності. 
6. Розширення діяльності в Україні проєктів 
міжнародної технічної допомоги. 
7. Молодіжні програми підприємництва в місті. 

1. Близькість до зони військового конфлікту на 
сході України. 
2. Поява епідемій чи вірусів (пандемія). 
3. Недосконале законодавство з питань 
оподаткування суб’єктів господарювання. 
4. Постійне реформування органів державної 
влади. 
5. Відсутність взаємодії між органами фіскальної 
служби та органами місцевого самоврядування. 
6. Нестабільність курсу гривні. 
7. Втрата виробничих зв’язків і ринків, 
напрацьованих роками незалежності.  
8. Незавершеність медичної реформи. 

 

8. Бачення та цілі 

Павлоград – відкрите та комфортне місто підприємницької успішності, управлінських і 

виробничих інновацій.  

Павлоград – мирне та безпечне місто інтеркультурної інтеграції, доброзичливих і 

толерантних людей 

Інтелектуальний торгово-діловий центр технологій, ефективної інфраструктури та 

продуктивної зайнятості. 

 
Реалізація ПМЕР має сприяти досягненню наступних цілей: 

 Вдосконалення прозорого міського управління та системи взаємодії з бізнесом. 

 Підвищення ділової активності громади шляхом вдосконалення системи промоцій. 

 Розбудова місцевої інфраструктури для залучення інвестицій. 
Реалізація ПМЕР здійснюватиметься на основі партнерства «влада-бізнес-громада». 

9. План дій 

План дій, наведений в розрізі основних цілей місцевого економічного розвитку та містить 
опис дій, для кожної з яких визначено тривалість, партнерів, які будуть залучені до дії, прогнозовані 
витрати на її виконання, очікувані результати та індикатори (показники), за якими 
здійснюватиметься моніторинг виконання дії (заходу) Плану.  
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Таблиця 1. План дій 

Тематичні блоки Основні цілі 
Дії за проектом 

(-ми) 

Тривалість 
(початок - 

завершення) 

Залучені 
партнери 

Запланован
і витрати, 

тис.грн/євро 
Результати Показники (індикатори) для моніторингу 

Співробітництво 
і взаємодія на 

місцевому рівні; 
 

Прозора, вільна 
від корупції 

адміністрація, 
що сприяє 
розвитку 
бізнесу; 

 
Земельні 

ресурси та 
інфраструктура 

 
Міжсекторальне 
співробітництво і 

взаємодія на 
місцевому рівні 

 
Зовнішнє 

позиціонування 
та маркетинг 

1.Вдоскона
лення 

прозорого 
міського 

управління 
та 

системи 
взаємодії з 
бізнесом 

1.1. Створення 
муніципального 
порталу 
електронних 
сервісів 

01.2021-
12.2022 

Павлоградська 
міська рада, ГО, 
бізнес, донори 

336/10214,3 Створено муніципальний портал електронних 
сервісів. (Платформа, створена з метою 
підвищення взаємної лояльності 
муніципалітету і жителів міста). 

Переведено в електронний сервіс 
онлайн 25 муніципальних послуг ОМС 
Скорочено час на отримання 
муніципальних послуг – у 3 рази. 
Користувачів порталу не менш 100 в 
місяць 

1.2. Спільна 
розбудова 
сучасної системи 
громадського 
транспорту (влада 
– приватний 
перевізник) 

01.2021-
12.2022 

Павлоградська 
міська рада, 
підприємства-
перевізники, 
донори 

2000/ 
60799,5 

Забезпечення прозорості, комфортності, якості 
та доступності міської інфраструктури шляхом 
впровадження системи електронної оплати в 
мережі транспортних перевезень. 
Встановлення сучасної системи безпечності 
руху транспорту та пішоходів – (SMART-
світлофор, електронні табло на зупинках) 

Встановлено 9 електронних табло на 
зупинках та 15 світлофорів, оснащених 
датчиками щільності транспортного 
потоку з огляд камерами. 
59 автобусів обладнано системою 
електронної оплати за проїзд.  
Забезпечено прозорість надання та 
оплати послуги перевезення пільгової 
категорії населення 

1.3. Залучення 
жителів і бізнесу 
до вирішення 
місцевих проблем 
(Бюджет участі) 

01.2021-
12.2022 

Павлоградська 
міська рада, ГО, 
мешканці 

2000/ 
60799,5 

Прозорість міського бюджету. Збільшено 
відсоток мешканців, безпосередньо залучених 
до громадських справ і розв'язання нагальних 
проблем. Реалізується Бюджет участі  

Впроваджено 20 проєктів Громадського 
бюджету, спрямованих на розвиток 
молодіжної політики, покращення 
благоустрою та умов відпочинку   

1.4. Проведення 
щорічного бізнес-
Форуму 

01.2021-
12.2022 

Павлоградська 
міська рада, 
представники 
бізнесу. 

30/912 Зростання інвестиційної привабливості міста. 
Проведено щорічний Бізнес-Форум для 
мешканців і представників бізнесу Західно-
Донбаського регіону 

Кількість учасників Бізнес-форуму -150   
Кількість пропозицій щодо реалізації 
бізнес-проєктів від підприємців – не 
менш 15, кількість інвестиційних 
пропозицій від мешканців міста – не 
менш 25 

1.5. Створення 
хостелу на 50 
місць як пілотного 
проєкту 
молодіжного 
підприємництва 

01.2021-
06.2022 

Павлоградська 
міська рада, 
представники 
бізнесу, молодь, 
донори 

500/15200 Залучення молодіжного приватного сектору до 
вирішення соціально-економічного розвитку 
міста, 
Сприяння розвитку молодіжного туризму  

Створення хостелу на 50 місць 
Кількість проведених у місті молодіжних 
конкурсів і тренінгів 25 
Кількість зацікавлених у 
розповсюдженні досвіду – не менш 5 
підприємців 

1.6. Проведення 
Регіональних 
ярмарок професій 

01.2021-
12.2022 

Павлоградська 
міська рада, 
роботодавці 
Центр зайнятості 
мешканці 

150/4560 Проведено Регіональні ярмарки професій . 
Підвищено обізнаність учасників ярмарок 
щодо наявності й вільних робочих місць, 
навчальних програм для отримання нових 
професій. Популяризовано наявні робітничі 
професії 

Проведено 3 ярмарки професій для 
жителів і роботодавців регіону 
Кількість учасників – до 250 
Кількість запропонованих вакансій – не 
менше 300  

1.7. Проведення 
низки заходів для 
розвитку дуальної 
освіти в місті 

01.2021-
12.2022 

Павлоградська 
міська рада, 
роботодавці 
Навчальні 
заклади міста 

50/1520 Впровадження пілотного проекту дуальної 
освіти шляхом взаємодії ОМС, підприємств і 
навчальних закладів на основі соціального 
партнерства, поєднання теорії з практикою. 
Забезпечення ринку праці кваліфікованим 

Кількість навчальних закладів, які 
впровадили систему дуальної освіти 5 
Кількість студентів/учнів, які пройшли 
навчання дуальної освіти 75. 
Кількість зацікавлених навчальних 
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Тематичні блоки Основні цілі 
Дії за проектом 

(-ми) 

Тривалість 
(початок - 

завершення) 

Залучені 
партнери 

Запланован
і витрати, 

тис.грн/євро 
Результати Показники (індикатори) для моніторингу 

персоналом. Сталість міської дуальної освіти закладів у дуальної освіті - 3 

2.Підвищен
ня ділової 
активності 
громади 
шляхом 
вдосконале
ння 
системи 
промоцій 

2.1. Створення 
промо-сайту та 
матеріалів про 
інвестиційні 
можливості міста 

01.2021-
12.2021 

Павлоградська 
міська рада, ГО, 
представники 
бізнесу 

50/1520 Створені двомовні (українська та англійська) 
маркетингові матеріали для інвесторів . 
Створені презентації інвестиційних 
можливостей громади та розміщення їх на 
сайті громади та в базах даних інвестиційних 
об’єктів різних рівнів (обласний, державний). 

Створено двомовний промосайт 1. 
Кількість маркетингових двомовних 
матеріалів – 250 екземплярів 
Кількість презентацій – 6  
Кількість унікальних відвідувачів – не 
менше 50 в місяць 
Наявна зацікавленість - від 30 
потенційних інвесторів 
Кількість заходів, в рамках яких 
розповсюджено матеріали – не менш 7 
Кількість відвідувачів промосайту – не 
менш 200 щомісяця 

2.2. Виготовлення 
сувенірної 
продукції для 
промоції міста 

01.2021-
12.2022 

Павлоградська 
міська рада 

150/4560 Створення позитивного іміджу міста. 
Сувенірна продукція розповсюджена серед 
гостей та мешканців Західно-Донбаського 
регіону, потенційних інвесторів. Покращення 
іміджу. Павлоград позиціонується як відкрите, 
позитивне та доброзичливе місто. 

Виготовлено сувенірної продукції : 
буклетів – 200 штук, годинників із 
зображенням міста – 200 штук, посуд із 
зображенням краєвидів міста – 500, 
футболки та кепки – 300 штук  

2.3. Проведення 
навчальних 
тренінгів для 
підприємців  

01.2021-
12.2022 

Павлоградська 
міська рада, 
центр 
зайнятості, 
підприємці, 
навчальні 
центри 

80/2432 Можливість для всіх бажаючих (цільових груп - 
молоді, жінок, осіб віком 45+) шляхом 
проведення тренінгів пройти навчання та 
започаткувати власну справу за тематикою – 
«Особливості працевлаштування молоді», 
«Ризики нелегальної трудової міграції», 
«Жінка на ринку праці», для осіб з 
інвалідністю, для осіб, вік яких 45+, для 
військовослужбовців та учасників АТО. 

Проведено 10 навчальних тренінгів; 
кількість мешканців, які взяли участь у 
тренінгах – 250 щорічно, в т.ч. молоді - 
46, жінок та осіб віком 45+ -50. 

2.4.Проведення 
фестивалів 
місцевих товарів, 
національної кухні 
та культури 

07.2021-
12.2022 

Павлоградська 
міська рада, 
підприємці, 
навчальні 
центри 

80/2432 Популяризація товаровиробників 
Павлоградщини, доступ до виставкових площ. 
З традиціями та виробництвом міста 
знайомляться закордонні партнери. Сталість 
позитивного іміджу Павлограда – 
інтеркультурного та доброзичливого міста. 

Проведено 5 фестивалів; кількість 
відвідувачів 250 
Кількість товаровиробників та інших 
партнерів на заході – не менше 50 
Кількість зацікавлених у 
розповсюдженні досвіду – не менше 5 
представників міст /громад/ОТГ 

3. 
Розбудова 
місцевої 
інфраструк
тури для 
залучення 
інвестицій 

3.1. Створення 
інноваційного 
креативного 
Центру для 
підприємців 

01.2021-
12.2022 

Павлоградська 
міська рада, 
ТПП, бізнес 

9600/ 
291837,7 

Створено бізнес-простір з офісами та 
конференц-залом прохідністю від 1000 осіб в 
місяць та забезпечено його сталість діяльності 
Проводяться тренінги, майстер-класи за 
участю успішних бізнесменів та підприємців, 
«Ярмарок професій» , турніри, конкурси 
бізнес-проєктів 

Обладнано Центр для підприємців 
Кількість проведених тренінгів та 
майстер-класів – не менш 3 у місяць 
Кількість учасників по кожному заходу – 
не менш 15. Послугами Центру 
користується не менше 50 підприємців в 
місяць, Кількість послуг в пакеті, що 
надаються підприємцям – не менше 15 

3.2. Реалізація 
конкурсу бізнес-

01.2021-
12.2022 

Павлоградська 
міська рада, 

200/6080 Проведено конкурс бізнес-проектів серед 
молоді 

Взяли участь не менше 30 молодих 
підприємців 
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Тематичні блоки Основні цілі 
Дії за проектом 

(-ми) 

Тривалість 
(початок - 

завершення) 

Залучені 
партнери 

Запланован
і витрати, 

тис.грн/євро 
Результати Показники (індикатори) для моніторингу 

проєктів серед 
молоді міста 

молодіжна рада Представлено не менш 30 бізнес 
проєктів 

3.3. Підготовка 
земельних ділянок 
та інфраструктури 
для індустріальних 
парків 

01.2022-
09.2022 

Павлоградська 
міська рада,  
комунальні 
підприємства, 
ТПП 

320/9727,9 Для індустріальних парків підготовлені 
земельні ділянки, облаштовані інженерно-
транспортною інфраструктурою із залученням 
сторонніх організацій до меж індустріального 
парку  

Підготовлено 5 ділянок промислової 
зони для інвесторів 
Протестовано інфраструктуру -  
електричні мережі , зовнішнє освітлення 
(стовпи, ліхтарі, кабельні мережі), 
водопроводи, дренажну систему, 
газопроводи  

3.4. Розробка ПКД 
для облаштування 
індустріального 
парку 

01.2021-
12.2021 

Павлоградська 
міська рада   

275/8359,9 Підготовлено пакет документів для 
облаштування індустріального парку 
Затверджені текстові та графічні матеріали 

У наявності проєктно-кошторисна 
документація та експертиза на 
земельну ділянку браунфілд для 
розміщення індустріального парку 

3.5. Створення 
Дорожньої карти 
інвестора  

01.2021-
12.2021 

Павлоградська 
міська рада 

25/760 Створення умов для просування міста на 
інвестиційні сайти з метою залучення 
інвестицій. 
Зручність та прозорість для потенційних 
інвесторів для запровадження бізнесу в місті, 
а також для діючих підприємств 

Розроблено Дорожню карту інвестора.  
Розроблено та розміщено на 
двомовному інвестиційному сайті Єдину 
базу земельних ділянок. Кількість 
підприємців, які скористалися 
Дорожньою картою – 25 у місяць 
Кількість користувачів Дорожньої карти 
та Єдиної бази земельних ділянок – не 
менше 60 у місяць 

3.6. Створення 
відео-роліка про 
Павлоград 

01.2021-
12.2021 

Павлоградська 
міська рада, 
приватний 
сектор 

41/1246,4 Створення сталого позитивного іміджу 
Павлограда.  
Інформування потенційних інвесторів про 
переваги міста та наявну інфраструктуру. 

Створено відеоролик про місто. 
Кількість сайтів/платформ, на яких 
розміщено відео-ролік – не менше 3. 
Кількість заходів, на яких презентовано 
відео-ролік – не менше 4 у місяць  

3.7. Розробка 
інформаційної 
платформи 
інвестиційного  та 
кадрового 
потенціалу 

01.2021-
06.2022 

Павлоградська 
міська рада, 
центр 
зайнятості, 
промислові 
підприємства.  

25/760 Налагодження взаємодії між потенційними 
інвесторами-роботодавцями, представниками 
малого та середнього бізнесу, центром 
зайнятості, наявними професійними кадрами.   
Забезпечення  зручності користування, 
систематичної актуалізації та сталості 
функціонування інформаційної платформи 

Розроблено Інформаційну платформу 
інвестиційного та кадрового потенціалу 
міста. 
Кількість користувачів інформаційної 
платформи – не менш 65 осіб в місяць 
Кількість роботодавців-користувачів 
інвестиційної платформи – не менш 20 у 
місяць 
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10. Схема фінансування 

Виконання завдань і заходів цього Плану потребує 15912 тис. грн. (483,721 тис. євро). Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів 
міського бюджету, а також коштів партнерів місцевого економічного розвитку та інших джерел, серед яких кошти інших бюджетів інших рівнів, надані 
в межах реалізації відповідних програм, ресурси міжнародної технічної допомоги (донорів) тощо. Прогнозовані обсяги фінансування завдань і 
заходів, передбачених Планом дій наведені у Таблиці нижче. Разом з тим, зазначені дані не враховують нематеріальні ресурси, які будуть залучені 
міською радою та іншими партнерами місцевого економічного розвитку для виконання цього Плану. За курсом НБУ на 01.09.2020 року 1 євро – 
32,895 грн. 
 
Таблиця 2. Схема фінансування 

Дії за проектом (-ми) 
Заплановані 

витрати, 
тис.грн/євро 

Джерела фінансування, тис.грн/євро 
Нестача 

фінансуванн
я 

Примітки Місцевий 
бюджет 

Бюджети 
вищого 

рівня 

Приватний 
сектор 

Донори 

1.1. Створення муніципального порталу електронних 
сервісів 

336/10214,3 100/3040 - - 236/7174,3 - - 

1.2. Спільна розбудова сучасної системи громадського 
транспорту (влада – приватний перевізник) 

2000/60799,5 1750/53199,6  250/7599,9 - - - 

1.3. Залучення жителів і бізнесу до вирішення місцевих 
проблем (Бюджет участі) 

2000/60799,5 2000/60799,5 - - - - - 

1.4. Проведення щорічного бізнес-Форуму 30/912 30/912    - - 

1.5. Створення хостелу на 50 місць як пілотного проєкту 
молодіжного підприємництва 

500/15199,9 50/1520  50/1520 400/12159,9 - - 

1.6. Проведення Регіональних ярмарок професій 150/4560 75/2280 75/2280     

1.7. Проведення низки заходів для розвитку дуальної освіти 
в місті 

50/1520 50/1520      

2.1. Створення промо-сайтів і матеріалів про інвестиційні 
можливості міста 

50/1520 50/1520    - - 

2.2. Виготовлення сувенірної продукції для промоції міста 150/4560 100/3040  50/1520  - - 

2.3. Проведення навчальних тренінгів для підприємців 80/2432 45/1367,99   35/1063,99 - - 

2.4. Проведення фестивалів місцевих товарів, національної 
кухні та культури 

80/2432 45/1367,99  35/1063,99    

3.1. Створення інноваційного креативного Центру для 
підприємців 

9600/291837,7 1600/48639,6   8000/243198,1 - - 

3.2. Реалізація конкурсу бізнес-проєктів серед молоді міста 200/6080 200/6080    - - 

3.3. Підготовка земельних ділянок та інфраструктури для 
індустріальних парків 

320/9727,9 60/1824  260/7903,9  - - 

3.4. Розробка ПКД для облаштування індустріального парку 275/8359,9   275/8359,9  - - 

3.5. Створення Дорожньої карти інвестора 25/760 25/760    - - 

3.6. Створення відео-роліка про Павлоград 41/1246,4 41/1246,4      

3.7. Розробка інформаційної платформи інвестиційного та 
кадрового потенціалу 

25/760 25/760      

Разом 15912/483721 6246/189877 75/2280 920/27967,7 8671/263596,3 - - 
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11. Показники і механізми моніторингу 

З метою здійснення моніторингу Плану місцевого економічного розвитку, визначені конкретні показники, що дозволяють відстежити ступінь 
виконання кожної дії/заходу як у часі, так і за певними результатами (корисністю для окремих груп або громади внаслідок проведених окремих 
дій/заходів чи їх груп). Нижче подано конкретні показники моніторингу окремих дій в межах реалізації цього Плану.  

Відповідальним за загальне виконання Плану, реалізацію його цілей, завдань і заходів є виконавчий комітет Павлоградської міської ради. 
 
 
Таблиця 3. Показники і механізми моніторингу  

Дії / Ідеї проекту (-ів) 

Тривалість 
(початок дії 
дд.мм.рррр – 
завершення 
дд.мм.рррр) 

Очікувані результати 

з 1го по 6й місяць з 7го по 12й місяць з 13го по 18й місяць з 19го по 24й місяць 

1.1. Створення муніципального 
порталу електронних сервісів 

01.2021-
12.2022 

Проведено підготовчу роботу та 
конкурс на виконавця робіт з 

розробки муніципального порталу 
електронних сервісів 

Проведено перший етап 
муніципальний портал з розробки 

муніципального порталу 
електронних сервісів 

Переведено в електронний 
сервіс онлайн 15 

муніципальних послуг 
органів місцевого 
самоврядування 

Переведено в електронний 
сервіс онлайн 10 (всього 

25)  муніципальних послуг 
органів місцевого 
самоврядування 

1.2. Спільна розбудова сучасної 
системи громадського транспорту 
(влада – приватний перевізник) 

01.2021-
12.2022 

Проведено дорожню розмітку на 
аварійних ділянках дороги 
Встановлено 1 світлофор 

Оснащення зупинок електронним 
табло. Створено належні умови 

для руху транспорту та пішоходів. 

Встановлено 3 SMART-
світлофора. 

Введено електронну оплату в 
міському транспорті 

Встановлено  3 SMART-
світлофора. 

1.3. Залучення жителів і бізнесу до 
вирішення місцевих проблем 
(Бюджет участі) 

01.2021-
12.2022 

Проведено конкурс для 
визначення переможців 
Громадського бюджету 

Впроваджено 20 проєктів 
Громадського бюджету 

Проведено конкурс для 
визначення переможців 
Громадського бюджету 

Впроваджено 20 проєктів 
Громадського бюджету 

1.4. Проведення щорічного бізнес-
Форуму 

01.2021-
12.2022 

Розроблена програма та 
презентації, здійснено моніторинг 

показників роботи бізнесу 

Проведений бізнес-Форум та 
розглянуто кількість наданих 

інвестиційних пропозицій 

Здійснено моніторинг 
показників роботи бізнесу та 

реалізовано не менш 5 бізнес-
проєктів 

Проведений бізнес-Форум 
Здійснено моніторинг 

показників роботи бізнесу та 
відстежено реалізовані 
інвестиційні пропозиції 

1.5. Створення хостелу на 50 місць 
як пілотного проєкту молодіжного 
підприємництва 

01.2021-
06.2022 

Проведено конкурс на 
визначення виконавця створення 

хостелу – у рамках ДПП 

Створено Хостел на 50 місць, 
проведено 7 молодіжних тренінгів 

та 3 фестивалі 

Організовано та проведено 15 
молодіжних тренінгів та 

фестивалів 
 

1.6. Проведення Регіональних 
ярмарок професій 

01.2021-
12.2022 

Здійснено моніторинг та аналіз 
ринку праці. Проведено 1 

ярмарку професій 

Проведено 2 ярмарки професій, 
запропоновано не менше 90 

вакансій 

Проведено 2 ярмарки 
професій запропоновано не 

менше 90 вакансій 

Проведено 1 ярмарку 
професій запропоновано не 

менше 40 вакансій 

1.7. Проведення низки заходів для 
розвитку дуальної освіти в місті 

01.2021-
12.2022 

Проведено тренінги для 
підготовки навчальних закладів 

та роботодавців до дуальної 
освіти 

Визначено навчальні заклади та 
розпочато процес дуальної освіти 

(теорія) 

Триває процес практика-
теорія на підприємствах міста 

Завершення 1 навчального 
року пілотного проекту 

дуальної освіти (не менш 75 
студентів/учнів) 

2.1. Створення промо-сайтів і 
матеріалів про інвестиційні 
можливості міста 

01.2021-
12.2021 

Створені презентації 
інвестиційних можливостей 

громади та розміщення їх на сайті 
громади та інших інвестиційних 

об’єктах різних рівнів 

Створено двомовні маркетингові 
матеріали для інвесторів. 

Проведено 6 презентацій. Триває 
активне користування промо-

сайтом відвідувачами 

  



План місцевого економічного розвитку міста Павлограда 
 

19 

Дії / Ідеї проекту (-ів) 

Тривалість 
(початок дії 
дд.мм.рррр – 
завершення 
дд.мм.рррр) 

Очікувані результати 

з 1го по 6й місяць з 7го по 12й місяць з 13го по 18й місяць з 19го по 24й місяць 

2.2. Виготовлення сувенірної 
продукції для промоції міста 

01.2021-
12.2022 

Проведено конкурс, розроблено 
макети та виготовлено частину 

сувенірної продукції 

Виготовлено сувенірні буклети, 
продукцію (футболки та кепки) 

Виготовлено сувенірний посуд 
з краєвидами міста 

Виготовлено сувенірну 
продукцію (годинники)  

2.3. Проведення навчальних 
тренінгів для підприємців 

01.2021-
12.2022 

Проведено 3 навчальних тренінга 
для цільових груп 

Проведено 3 навчальних тренінга 
для цільових груп 

Проведено 3 навчальних 
тренінга для цільових груп 

Проведено 2 навчальних 
тренінга  

2.4. Проведення фестивалів 
місцевих товарів, національної 
кухні та культури 

07.2021-
12.2022 

 
Підготовка та проведення 

фестивалів різних національних 
культур до Дня міста 

Підготовка та проведення 
фестивалів національної кухні 

та обрядів 

Підготовка та проведення 
фестивалів різних культур. 

Проведення семінару з 
розповсюдження досвіду  

3.1. Створення інноваційного 
креативного Центру для 
підприємців 

01.2021-
12.2022 

Розроблено проєктно-кошторисну 
документацію та експертизу 

проєкта Центра 

Виконано будівництво Центру 
для підприємців. Створено 
бізнес-простір с офісами 

Проведено конкурси бізнес-
проєктів, форуми 

Створено нові робочі місця 

Проводяться тренінги, 
майстер-класи, щорічний 

бізнес-Форум, консультації 

3.2. Реалізація конкурсу бізнес-
проєктів серед молоді міста 

01.2021-
12.2022 

Розроблено порядок про 
проведення конкурсу та визначені 

критерії 

Проведено конкурс бізнес-
проєктів. Реалізація проєктів-

переможців 

Розроблено порядок про 
проведення конкурсу та 

визначені критерії 

Проведено конкурс бізнес-
проєктів. Реалізація 
проєктів-переможців 

3.3. Підготовка земельних ділянок 
та інфраструктури для 
індустріальних парків 

01.2022-
09.2022 

 
Проведено моніторинг 

зацікавлених інвесторів і 
підготовка земельних ділянок 

Підготовлено земельні 
ділянки промислових зон для 

інвесторів 

Протестовано 
інфраструктуру. Створено 

індустріальний парк 

3.4. Розробка ПКД для 
облаштування індустріального 
парку 

01.2021-
12.2021 

Проведено аналіз вільних 
земельних ділянок 

Розроблено проєктно-кошторисну 
документацію для 

індустріального парку 
  

3.5. Створення Дорожньої карти 
інвестора 

01.2021-
12.2021 

Створена Єдина база земельних 
ділянок граунфілд і браунфілд 

Розроблена Дорожня карта 
інвестора. Активне користування 

потенційними інвесторами 
Дорожньою картою  

  

3.6. Створення відео-роліка про 
Павлоград 

01.2021-
12.2021 

Розроблено технічне завдання та 
проведено конкурс на розробку 

відео-роліка 

Створено відео-ролік про 
Павлоград і розміщено на 3-х 

промоційних сайтах. Презентація 
відео-роліка  

  

3.7. Розробка інформаційної 
платформи інвестиційного  та 
кадрового потенціалу 

01.2021-
06.2022 

Проведено підготовчу роботу, у 
тому числі вивчення ситуації 

ринку праці, попит-пропозиція 

Розроблена та впроваджена 
Інформаційна платформа 

інвестиційного та кадрового 
потенціалу міста 

Активне користування 
роботодавцями та 

мешканцями регіону 
інформаційною платформою 

 

 



12.  Додатки 

Додаток А. Розпорядження міського голови про створення Робочої групи з 
розробки Плану місцевого економічного розвитку м. Павлограда та його склад 
(зі змінами). 
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Додаток В. Найбільші роботодавці міста – підприємства добувної та переробної 
промисловості 

 
 
 
Таблиця 1. Найбільші роботодавці міста – підприємства добувної та переробної 
промисловості 
 

Підприємство, організація, 
установа 

Вид діяльності (основний) 
Чисельність 
працівників 

у 2019р. 

ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля» (без шахт) 

Видобуток вугілля 3459 

ДП НВО «Павлоградський 
хімічний завод» 

Оборонна промисловість, виробництво 
вибухових речовин 

1437 

Павлоградський механічний 
завод ДП ВО ПМЗ 
ім. О.М. Макарова 

Оборонна промисловість, 
машинобудування 

526 

ПрАТ «Павлоградхліб» Виробництво хлібобулочних виробів 252 

ТОВ «Молочний Дім» Виробництво молочних продуктів 188 

КП «Павлоградводоканал» Послуги водопостачання  та 
водовідведення 

290 

КП «Павлоградтеплоенерго» Послуги централізованого теплопостачання 343 

Восьмий воєнізований 
гірничорятувальний загін 
(8ВГРЗ) 

Діяльність з пожежної охорони 310 
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Preface from Mayor, 

 
The question of a successful sustainable local 

economic development through effective use of the own 
resources becomes extremely actual in conditions of the 
decentralization nowadays. The town of Pavlograd works 
accordingly to the Strategy of Development for the period untill 
2020.  

We are moving further taking into consideration the 
changes taking place in the town and Ukraine. We are 
developing the Integrated Development Concept of Pavlograd 
for the period untill 2025. Our town has joined the European 
Union Initiative “Mayors For Economic Growth” aimed at 
creating the tool of a strategic economic planning and using the 
advanced European experience in the name of partnership and 
the developing projects’ realization. The mentioned above Plan 
is a result of the Town Council, local business community, 
public and educational organizations’ transparent cooperation. 

The Plan reflects the common point of view of the local economic development shared by the 
local self-government, business and community in the near future.  

The Plan takes into account some administrative, financial and social aspects of 
Pavlograd’s development. The Plan provides practical pieces of advice based on the West 
Donbass region’s uniqueness and the principles of good governance as well as public-private 
dialogue. The Plan determines the projects’ direction aimed at growth and development of 
the employment rate level in our town.  

The Plan’s target is to prove the town’s ability to create a reliable partnership for the 
sake of the developing projects’ realization in the local economy to guarantee a practical 
success.  

This is our first attempt at short-term economic planning focusing on the joint projects 
and actions that can be quiclky implemented to achieve certain results. Without doubts, we 
will be able to reach the economic growth and create new jobs in Pavlograd owing to 
establishing partnerships with both the private sector and the civil society. The Plan’s 
development has become an example of the partnership among a wide range of the 
enterprises, organizations and a public sector.  

Pavlograd is open for a public dialogue, an effective cooperation and a long-term 
partnership. 

I invite all the town residents to join the hard painstaking work but the most 
interesting one to implement the local economic development plan.  
 
 
 
 
 
 

Town Mayor                                                                     Anatoliy Vershyna 
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For a copy of this Plan please contact: 

Name:  Tatyana Anatoliyivna Shtonda 

Title:   Head of the Department For Economic Issues 

Address:  Soborna Street, 95 Pavlograd 

Tel.:   +38(0563)20-04-29 

E-mail:  shtonda.tatyana@gmail.com  

Website:  https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/  

mailto:shtonda.tatyana@gmail.com
https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/
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1. Summary.  

 
Pavlograd is a town of miners, a centre of the West Donbass coal basin. The town’s 

population is 104, 225 inhabitants. The town has a multifaceted economic potential at 19 
industrial enterprises of such industries as coal mining, engineering, chemical, food, 
woodworking as well as production of building materials. Business representatives work at 
620 small enterprises, 24 medium and 2 large ones. The large enterprises work in the field of 
mining and chemical industries. The medium enterprises represent metallurgy, production of 
finished metal things, mechanical engineering, food industry, transport, communication, 
constructing, wholesale/retail trade as well as the sphere of professional, scientific and 
technical activities. The largest number of the small enterprises work in retail and in the field 
of restaurant business. Such enterprises offer hairdressing services, clothes’ sewing, 
vehicles’ repairing, real estate services, medical services and tourism business ones.  

The basic town’s industry is a mining one.  
On the 23d of April 2020 Pavlograd Town Council joined the EU Initiative “Mayors for 

Economic Growth” implementing some modern municipal trends and innovations to improve 
the image of the town. Having made the decision, the town seeks to make an appropriate use 
of the experience and knowledge as well as to take advantage of opportunities offered by the 
Initiative. In particular, it concerns the expansion of contacts with international financial 
organizations, potential investors and the participation in activities within the Initiative.  

The local governments of Pavlograd have quite positive examples of cooperation 
with business in the creation and implementation of local economic development plans. Since 
2010 the Board of Directors has been working in the town. This is an informal advisory body 
of the local administration which includes some entrepreneurs and representatives of the 
largest industrial enterprises.  

Thanks to the initiative of the DTEK company the Strategy of social partnership has 
been implemented in the town, which has the progress in the development of the residents 
and business’ initiatives. As a result of the joint work Economic Development Agency was 
founded. Some activities were carried out to create an industrial park. The implementation of 
the project “Community With Their Own Hands” was continued.  

During the development of the Plan the analysis of the local economic structure was 
carried out. The SWOT-analysis identified the strengths of the community, among which are 
favourable geographical location, availability of vacant land, logistics infrastructure, 
production capacity and highly skilled workforce.  

We must take steps to eliminate the weaknesses, among which a shadow labour 
market, outflow of specialists and the risk of closing the coal industry should be mentioned. 

The typical threats for any Ukrainian community are the political instability, risk of 
cessation of the key reforms, the war in the East and deteriorating demographics.  

The ways of turning the weak sides into advantages are identified by the community. 
The areas which are strategically important are improving interaction with business, attracting 
investment in the town, IT-business development, provision of various services. These areas 
mostly create quality jobs and generate income for the local economy.  

The Plan contains the vision of the overall development result. Pavlograd is the open 
and safe town of successful enterpreneurship, social responsibility of business, management 
and production innovations, efficient infrastructure and productive employment. We are the 
Community of sincere people with intercultural, political and religious tolerance. The migrants 
from the temporarily occupied territories of Ukraine choose Pavlograd for living.  

The Plan takes into account the experience’s analysis, the current economic situation 
and the assessment of future prospects defines three main objectives of the local economic 
development, each of which provides for some appropriate actions: 

1. Improving the transparent urban governance and business ineraction; 
2. Increasing the business activity of the community by improving the system of 

promotions; 
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3. The local infrastructure’s building to attract investment. 
The local economic development Plan of Pavlograd has been developed according 

to the methodology and principles of the Europenian Union’s Initiative “Mayors for Economic 
Growth”. 

The expenditures for the implementation of the Plan will be co-financed by the town, 
regional and state budgets as well as the business and international financial organizations. 
The monitoring of the Plan’s developing will be carried out in a constant close cooperation of 
the town council with the private sector’s representatives and the civil society organizations.  
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2. List of Tables and Diagrams. 

Table 1. Action Plan. 
Table 2. Financing Scheme. 
Table 3. Indicators and Monitoring Mechanisms. 
Appendix А. The Order of the Mayor on Creation of Working Group on Development of the 
Plan MER and its Structure. 
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3. List of Abbreviations. 

ATO – anti-terrorist operation 
hec – hecture 
PO – public organization 
h – hour  
PPP – public-private partnership 
EU – European Union 
MM – mass media  
SS – secondary school 
Initiative – Initiative of the European Union “Mayors for Economic Growth” 
sq.km – square kilometre  
km – kilometre  
CMU – Cabinet of Ministers of Ukraine 
SAF – small architectural form  
SMB – small and medium business 
JFO – joint force operation 
LG – local governments 
BSOP – body of self-organization of the population 
ACMs – associations of apartment building co-owners 
Plan – the local economic development plan of Pavlograd town Council  
PTC – Pavlograd Town Council 
DED – design and estimate documentation 
SB – subject of business 
CCI – Chamber of commerce and Industry 
min. – minute 
m. – man 
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4. Introduction to the Plan. 

Pavlograd Town Council decided to join the Initiative on 23d April, 2020. 
The town with the population of 104,000 inhabitants has operating industrial 

enterprises and land resources. Thus, it has enough human and economic potential that will 
allow to achieve the objectives of the town’s economic growth. 

The territory of Pavlograd is 59,3 sq.km. The working age population is 56,7%. As a 
result of natural and migratory changes the population decreased by 3,517 people during 
2016-2018. In comparison with the regional and the country indicators the population density 
is quite high – 1757,6 people per sq.km. During 2016-2018 the tendency of insignificant 
increase in number of women over the number of men remained making up 54%.  

Pavlograd is a centre of the West Donbass coal mining region. The town is situated 
at the intersection of important rail and road connections. The distance from Pavlograd to 
Dniepro is 80 km. You should cover 110 km to reach Zaporizhzhya from Pavlograd. The 
distance from Pavlograd to Kharkiv is 220 km.  

According to the indicators of industrial products’ sales the town ranks the fifth in 
Dniepropetrovsk region. There are enterprises of coal mining, machine-building, chemical, 
food and woodworking industries. Also, there is production of building materials. In Pavlograd 
7,482 business entities are registered, among which there are 2,962 entities and 4,500 
individuals.  

Pavlograd is a monoprofile town as:  
90% in the total sales of the industrial products is made up by the products of “DTEK 

Pavlogradcoal”: 
about 30% of the employed population works in the mining enerprises.  
The basis of the local economy is the real sector as more than a half of the revenues 

to the town budget are the economic entities’ taxes (52,1% in 2019; 62,5% in the first half of 
2020). Thus, the comfort of living and the well-being of the inhabitants depend on the real 
sector’s stable work. To improve the quality of life, introduce new industries and efficiently 
use the community’s economic potential the local development planning requires new 
transformatve approaches.  

It is the organizational capability of the local authority team led by the Mayor that ia 
able to unite the active business and community representatives to make the town self-
sufficient and make its every resident wealthy.The synergy of the business, the government 
and a civil society should be the driving force in planning the economic transformation without 
waiting for the situation to become a crisis.  

The Plan is a new local development tool to create a local partnership. The Plan aims 
to develop the private sector of the local economy, stimulate business activity and create new 
jobs. The Plan was developed on the basis of the independent governance and a public-
private dialogue. 

The Plan MER was formed on the basis of assessment of the trends in the local 
economic and social development over the past three years. Taking into consideration the 
Strategy of Pavlograd economic development the Plan is also based on the Concept of 
Pavlograd integrated development until 2020. The Plan does not replace the annual 
development programmes but complements and deepens them.  

The Plan’s set of measures will allow to use main powers of the local economic 
growth.  

Expenditures for the Plan’s implementation will be co-financed by the town budget, 
the budget of the highest level, business and partners of the Town Council. The 
implementation’s monitoring will be carried out in constant ineraction of the town council with 
representatives of the private sector and civil society organizations.    
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5. The Process of Developing a Local Economic Development Plan. 

A separate Working Group of 11 people was established by the order of the Mayor 
dated 24 May, 2020 to develop the Plan MER. The Group includes a business 
representative, the head of Pavlograd group of experts of the Dniepropetrovsk Chamber of 
Commerce and Industry, higher educational institutions, deputies of the Town Council, 
employees of the Town Council. The Group members are in Appendix A.  

In terms of gender balance the Working Group consists of 6 women and 5 men. In 
connection with the coronavirus infection pandemic, the meeting of the Working Group was 
held by means of telecommunication in the format of an online meeting. All the Group 
meetings were held with prior announcement of time, so everyone had the opportunity to 
participate in the Plan’s discussion. Five meetings of the Working Group were held.  

The purpose of the Working Group was to summarize the previous development and 
represent the interests of the main stakeholder groups. The process of the Plan’s developing 
was based on the principles of the public-private dialogue, partnership of the town council 
with the private sector, civil society organizations and the expert community, consideration of 
public opinion and public consultation.  

In preparing the comprehensive Plan, gender-disaggregated statistics have been 
collected.  

The process of preparing the Plan consisted of several stages: 
1. Creation of a Working Group.  
2. Training in the methodology of drawing up Plans MER.  
3. Local economic analysis conducting. 
4. Conducting questionnaires and online surveys. 
5. Processing and organizing results.  
6. Members of the Working Group’s brainstorming on the list of activities. 
7. Elaboration of projects and sources of financing.  
8. Final discussion and approval.  
During the development of the Plan a comprehensive analysis of the local economic 

situation was held. The analytical and statistical information was collected and processed. 
The economic profile of the community was created. The community and business opinion 
was researched through interviews. The focus group work was conducted on the analysis of 
priority areas, which identified the main problems and challenges for the development of the 
local economy. 

At all stages, the results of joint discussions with the deputies, public leaders, 
business, authoruty and civil society were used. More than 150 town residents aged 15 to 63 
took part in the survey including 73% women, 27% men and 23% youth. The survey 
participants assessed the quality of life in the town, the state of the economy and social 
sphere in comparison with other towns of Ukraine. The measures taken ensured the Plan in 
accordance with the terms of the EU Initiative “Mayors for Economic Growth”.  
 

6. Local Economic Analysis. 

6.1. Analysis and Structure of the Local Economy. 

Pavlograd is a powerful industrial centre with a population of 104,000 inhabitants 
conveniently located between Dniepro and Donetsk. The distance to the regional centre is 
within 200 km: Dniepro – 75 km, Zaporizhzhya – 102 km, Kharkiv – 197 km, Poltava – 215 
km. The Kyiv-Luhansk-Izvaryne highway passes through the town.  

On the indusrtial enterprises the average salary (excluding DTEK “Pavlogradcoal”) 
makes 11,126 hryvnias for the first quarter of 2020.  
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At the beginning of 2020 7,330 business entities were registered in Pavlograd, 
including 2,830 legal entities and 4,500 individuals.  

There are 620 small enterprises, 24 medium and 2 large ones. Also, there work 19 
industrial enterprises in coalmining, mechanical engineering, chemical, food, woodworking 
industries and in production of building materials (Appendix C). The large enterprises work in 
mining and chemical industries. The medium enterprises work in metallurgy, production of 
ready metal constructions, machinery, food industry, transport, mass media, construction, in 
the sphere of professional, scientific, technical activities and a wholesale and retail trade. The 
largest number of small businesses work in retail trade, restaurant and hairdressing 
business, tailoring, repairing of vehicles, purchasing/saling of real estate, the sphere of 
medical services and tourism.  

The forming industry for the town’s economy with significant sales is “DTEK 
Pavlogradcoal” which produces more than 50% of gas coal in Ukraine. In recent years there 
has been a decline in industrial production, reduction of workers, increasing the number of 
people leaving the country to earn money. Diversification of production and technology of the 
production’s renewal is a way to the solution of the enterprises’ problems.  

Pavlograd also has some positive examples of successful management of the Soviet 
heritage industrial enterprises. The state enterprise “Research and Production Association 
“Pavlograd Chemical Plant” is the only enterprise in Ukraine engaged in the complex 
utilization of ammunition and missiles. DARPACK, a national manufacturer of sanitary 
products, acquired the property complex of the Palmash plant in March 2019. The company 
plans to re-equip the acquired funds for processing products of the pulp and paper industry.  

The processing industry is mostly represented by enterprises of mechanical 
engineering and production of ready metal structures, repair of machinery and equipment for 
production of dairy and bakery products, chemical industry.  

The engineering industry has almost lost its leading position and needs to be 
diversified. There are both subjective and objective reasons for this.  

The proximity of the location to the war zone in the east (Donetsk, Luhansk regions) 
has become the main negative factor for attracting investment in the town’s economy. The 
town’s food industry has increased sales over the past three years by expanding its product 
range and increasing its sales market. Within the framework of the signed Memorandum of 
Cooperation with the neighboring united territorial communities, this direction becomes the 
highest priority and has prospects for development. To meet the needs of residents and 
guests of the town there are 481 retail enterprises (183 grocery stores, 298 – non-food), 95 
restaurants and 293 enterprises that provide paid household services to the population.  

The largest number of business entities is concentrated in industry and 
wholesale/retail trade. These activities provide the town with the largest number of jobs. In 
2019, the number of new establishments in the service sector, restaurants, shopping centres 
increased significantly, and new productions were opened. And this is a healthy competition, 
new jobs, increased turnover and additional revenues to the town budget.  

At the same time the town budget does not receive about UAH 200 mln annually 
from “DTEK Pavlogradcoal” due to the imperfection of the current legislation of Ukraine on 
the payment of personal income tax. The tax is received by the territories on which the mine 
management is located.  

The prospect for the town is the development of the Pavlograd Industrial Park 
created by the Dniepropetrovsk Regional State Administration. The Industrial Park will 
provide about 5,000 new jobs, as well as attract more than 370 million US dollars in the 
development of the region and receive additional revenues to the budgets of all levels.  

The town’s enterprises are actively engaged in foreign trade. In 2019, the foreign 
trade balance was positive, exports prevailed over imports, which repeats the trend of the last 
three years. The largest volumes of exports are to Kazakhstan, Belarus, Belgium, Poland, 
Moldova and the Czech Republic. The largest volumes of imports are from France, Spain, 
China, Hungary, Georgia, the Czech Republic, Bulgaria and Belgium.  
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According to a survey of residents and entrepreneurs of the town, 50% of 
respondents believe that the state of the economy in the town compared to other towns in 
Ukraine is almost no different and 17% believe it is even higher. The quality of life is almost 
indistinguishable from other towns in Ukraine – 65% of respondents; 18% rated it very highly. 
For comfortable living and recreation Pavlograd has an extensive infrastructure of treatment 
and prevention facilities, education, culture and sport.  

Pavlograd leads in Dniepropetrovsk region in terms of the number of young people  - 
33% of the population, which is almost 33,000 inhabitants under the age of 40. The town has 
a powerful resource of students of Pavlograd college’s IT faculty of the National University 
“Dniepropetrovsk Polytechnic”, so IT technology is a prospect for the development of the 
town in terms of increasing the need for electronic services.The analysis of the town’s 
business environment shows that the support of youth business in particular IT technology, 
by the local authority is a priority of the Pavlograd Town Council.  

The expected economic effect of youth entrepreneurship in the community is to 
improve the image of Pavlograd, increase opportunities for business development of public-
private partnership, respectfully, create new jobs and increase competition. This will give an 
impetus to improve the service sector, stimulate creativity and involve the inhabitants in 
creating new products, as well as reduce the outflow of young people to other cities and 
abroad.  

The main strategic directions of the Plan are defined as improvement of transparent 
town management and system of interaction with business, increasing of the community’s 
business activity by improvement of the system of promotions, development of local 
infrastructure for attraction of investments.  

 
 

6.2. Intersectoral Cooperation and Interaction at the Local Level.  

The Intersectoral cooperation in Pavlograd is systematic and transparent, i. e. 
involves cooperation on a sustainable basis and certain principles to solve the townwide 
problems. The local authorities through the mechanism of inersectoral cooperation (in 
particular, the body of self-realization of the population, youth council, public council, etc.) 
plan to promote changes or abolition of unjustified regulations at the regional or national level 
by analyzing their impact on the local economic situation (facts, statistics), formulating 
problems and preparing sound proposals for the central government to solve them.  

The real institutions of intersectoral cooperation are numerous public organizations. 
In general, the local cooperation is mainly aimed at improving and developing the local 
infrastructure, improvement, maintenance and development of engineering networks, etc. 
through the pooling of public and private resources. The facilitator of this cooperation is the 
local government, at the same time the initiators of the projects are various participants.  

Pavlograd is an industrial town that actively cooperates with representatives of the 
Chamber of Commerce and Industry. The town has almost no cooperative and cluster 
connection of small and large businesses. Forums and seminars for the industrial enterprises 
and small business representatives are jointly held by the CCI and the town authority to 
establish such links. The work continues today.  

The results of intersectoral cooperation in Pavlograd, in particular, is the participation 
of residents in the project “Community With Their Own Hands”, which is being implemented 
in the town for the seventh year. Initiative residents take part in the development of the town 
– improvement of the community, construction of school playgrounds and sportsgrounds. The 
project is gaining popularity and the competition fund is gradually increasing – in 2019 
compared to last year it increased by 21% .  

A tripartite memorandum was signed with the Pavlograd Business Club and the 
Perspectiva Trade Union Development Agency on cooperation in supporting and developing 
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entrepreneurship, including youth. The town Programme for Entrepreneurship Development 
for 2019-2020 has been adopted and is in force. The Concept of youth entrepreneurship 
development has been implemented.  

A memorandum on cooperation with regional territorial communities (Verbkivska, 
Bogdanivska, Troitska, Mezhyritska) in the fields of education, medicine, landscaping and 
tourism development was signed.  

In order to unite active and enterprising youth in 2017, the Youth Concil was 
established, which fruitfully cooperates with youth organizations “Positive Pavlograd”,”Youth 
Initiative for Reforms”, “Street Work Out Pavlograd”, “Cycling Association of Pavlograd”. 
Student teams hold sports and youth events. For the first time the festival “Youth for a 
Healthy Lifestyle” was held.  

The town’s youth potential will be used in the implementation of a pilot project of 
youth entrepreneurship.  
 
 

6.3. Transparent Corruption-Free Administration that Promotes 
Business Development. 

The guiding principles of the Pavlograd Town Council, which are specified in the 
Chapter of the Town, are transparency, non-perception of corruption, focusing on the needs 
of residents and businesses as customers of services and taxpayers.  

To achieve maximum budget savings, transparency and openess to business, for 
four years in a row, structural units, utilities and institutions of the Pavlograd Town Council 
have been using the PROZORRO system. In 2016 with the help of the PROZORRO system 
453 contracts were concluded in the amount of 1.167 mln euros with savings of about 
200.000 euros. For five months of 2020 there have already been  concluded 290 contracts in 
the amount of 2.7 mln euros with savings of 233.4 thousand euros.  

To expand and simplify the opportunities for communication between Pavlograd 
residents and the authorities, a single toll-free telephone number of the Mayor’s Hotline has 
been installed since November 2019. Also, Pavlograd residents were able to to apply with the 
help of modern technologies and electronic devices through the Viber, WhatsApp and 
Telegram networks The town has implemented and operates such e-democracy tools as the 
interactive platform “Open Town” and “Single system of Local Petitions”.  

The official website of the Pavlograd Town Council as well as the Pavlograd TV and 
Radio Company help ensure timely informing of the population about the work of the town 
authorities and get feedback from Pavlograd residents. The Town Council publishes all draft 
decisions of the executive committee, publishes the minutes of its meetings and the full 
agenda of the Pavlograd Town Council with a list of all the draft decisions’ titles.  

For the first time, the town has introduced a Participatory Budget, or Participation 
Budget, which will allow every resident of Pavlograd to join the town’s development through 
the creation and implementation of their own ideas. As of January 1, 2020, 350 associations 
of apartment building co-owners (ACMs) have been established in Pavlograd. There is a 
resource centre “ACMs – Pavlograd’s Future”, which provides consulting services and 
assistance in coordinating the ACMs’s actions.  

Up-to-date information on the results and protocols of the sale or lease of the 
community property is constantly published. The Open Town portal was created for the 
unteraction of citizens, local authorities, utilities, public associations, charity foundations and 
businesses in the process of solving current community problems and obtaining the 
necessary information.  

To ensure openness and equality of conditions in obtaining permits, the town has a 
Centre for Administrative Services which provides 105 administrative services. In 2019, 
40,347 citizens and business entities applied to the Centre. 26,898 administrative services 
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were provided. Pavvlograd is the only town in Dniepropetrovsk region where the Procedure 
for granting from the town budget to support youth entrepreneurship has been developed and 
is in force. Four competitions of business projects among 32 participants were held. The 
winners opened a service salon “Double-service”, “a café “Broadway”, a bicycle café “Barista” 
and a children’s art-café “Barbariska” in the town. Thus, new jobs have been created. In 2019 
at the all-Ukrainian contest “Best Practices of Local Self-Government” the project took the 
second place among 130 participants.  

Pavlograd is the first town in the region to implement an effective mechanism of retail 
and small-scale retail trade through mobile and stationary temporary structures. The town 
budget received more than 1,1 mln gryvnias. Jobs were provided to about 400 workers.  

For development of business support infrastructure one of the necessary measures 
in the Plan is creation of a Centre for Creative Communication. It is planned to open a tourist 
information centre and a municipal staffing agency on its basis.  

The register of vacant land plots is posted on the official website of the Pavlograd 
Town Council. As part of the implementation of the Plan, the authorities intend to support and 
improve the practices of direct democracy, in particular, through the use of social networks.  
 
 

6.4. Access to Finance.  

A special role in developing the competitiveness of business is played by the 
availability of financial resources. In the town there are more than 20 banking institutions and 
credit unions which provide loans for business development. At the same time, business 
entities lack working capital due to the high cost of credit resources and the inflationary risks’ 
level. The main source of investment for enterprises is their own financial resources, access 
to alternative sources of financing for business entities remains limited. There is currently an 
urgent need to intensify the financing of small and medium businesses by commercial banks, 
to expand the list of credit services (guarantee schemes, leasing, factoring, export, 
insurance, etc.).  

The town authorities are taking measures to establish effective cooperation between 
commercial banks and non-bank financial institutions. In order to effectively promote 
business development and expand the opportunities for business entities to access financial 
resources, in 2018 a Memorandum of Cooperation was concluded between the Pavlograd 
Town Council and the town’s banking institutions.  

Together with representatives of business and banking structures the town council 
developed and approved the “Procedure for Partial Reimbursement of Interest Rates on 
Loans Raised by Micro- and Small Businesses for Business Projects”. The partners of the 
town council are the Pavlograd branch of Oschadbank, the commercial bank Privatbank, the 
banks Pivdenny and Ukrgasbank. Increasing the access of business entities to financial 
resources is possible by providing information support to entrepreneurs as well as attracting 
international technical assistance for the development of small and medium businesses. 
 
 

6.5. Land Resources and Infrastructure. 

Pavlograd covers an area of 59,3 square kilometres. The ratio of the number of built-
up and vacant land plots is approximately the same. The vast majority of land plots free of 
development is lands of public and residential development, industrial use and transport.  

The lands of public development provide an opportunity to place commercial, 
administrative, financial, market, cultural, tourist facilities and catering establishments. 
Residential buildings are represented by quarters of low-rise, high-rise and manor buildings. 
On the lands of transport it is possible to place any objects of road service and road 
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management. The lands of industry are united into two industrial formations: “Northern 
Industrial Zone” and “South-Eastern Industrial Zone”, which mske it possible to place the 
main and auxiliary buildings and structures of technical infrastructure. This  distribution of 
land resources is quite optimal for the development and satisfaction of the business and 
industry’s needs.  

On the territory of the community there are land plots that can be leased/owned, as 
well as used as investment sites for local economic development projects. However, this 
requires the preparation of appropriate land management documents, changes in purpose, 
implementation of appropriate tender procedures and in some cases also implementation of 
the land reclamation and restoration. In 2019 the list of vacant land plots to be sold at auction 
increased by 14 due to the monitoring of vacant land plots that would be of interest to future 
buyers and due to proposals from future investors.  

Thus, today future investors are offered 77 plots of land for various purposes. 
According to the results of land auctions in 2019, revenues to the town budget doubled 
compared to last year.  

When selecting land plots for sale at land auctions, the appeals of citizens and legal 
entities regarding the intentions of construction and investment attractiveness of the plots 
must be taken into account.    
 
 

6.6. Legal and institutional framework. 

Local government is the territorial community in accordance with the Constitution of 
Ukraine, Law of Ukraine "About local government in Ukraine", the Charter of the city, legal 
acts of bodies of local government of the city of Pavlograd.  Local authorities play a 
significant role in regulating local business activities. One of the most effective measures to 
support entrepreneurship and promote its further development, is the creation of predictable, 
transparent and economically sound regulatory environment. 

Pavlograd city Council carries out a large volume of regulatory powers, which include 
setting rates of local taxes and fees, the rent of public lands and property, establishing the 
procedure of providing the municipal property on a competitive basis. The relevant decisions 
of city Council are accepted according to the procedures stipulated by the legislation about 
regulatory activities, preparation of regulatory impact analysis and public discussion and 
provide an accounting of the position of local authorities, business and society. 

With the purpose of systematization of regulations is maintained and up-to-date 
register of existing regulations as of 01.01.2020 G. includes 20 regulatory acts: 10 solutions 
Pavlograd city Council and 10 decisions of the Executive Committee of Pavlograd city 
Council.  

Information is available on the official website of Pavlograd city Council in the 
"Regulatory activity" subsection "Registry of RA" (the Register regulations). 

To support small and medium business in the city has a Program to promote 
entrepreneurship development in the city of Pavlohrad in 2019-2021 years (approved by the 
decision of the Pavlograd city Council from 18.09.2018, No. 1329-39/VII), which identified 5 
main areas:  

– Legal support of business activity; 
– Financial-credit and investment support of entrepreneurship; 
– Resource and information support, formation of infrastructure of support of 

entrepreneurship; 
– Human resources support for business activities; 
– The development of tourism. 
When the Executive Committee of Pavlograd city Council and created the 

Coordination Council on development of entrepreneurship, which includes representatives of 
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Executive authorities, public organizations, deputies of the city Council and business 
representatives.  

To discuss changes in the law, problem questions, plans, support activities and 
business development in Pavlograd annually holds forums, which bring together 
representatives of various spheres of business activities, authorities, and the public. 

Forum "Pavlograd – promising city for business development" was collected and 
combined entities from different fields of activity – production, trade, services, restaurant 
industry, construction, trucking, taxi services and the like.  the forum "investment and Grant 
opportunities for business development" was attended by representatives of public 
organizations, businesses, banking institutions, and business leaders. 

The forum "Pavlohrad brings together leaders" were invited representatives of public 
organizations, business, the chairmen of the boards of condominiums, management of 
banking institutions, business leaders, youth, leaders and representatives of neighboring 
cities, districts and GSS. 

Developed and decided Pavlograd city Council "On approval of the Procedure of 
placement of shoddy constructions for implementation of business activities in Pavlograd 
during the fairs, state and local special celebratory mass action", "On approval of Rules of 
trade in the markets Pavlograd", "On regulation of trade in alcoholic, low alcohol drinks and 
beer (except soft) in Pavlograd". 

The implementation of a city-wide complex of organizational-legal measures on 
realization of fairs is one of the priorities to support the development of small and medium 
entrepreneurship of the city of Pavlograd, organizes spontaneous trade, ensures the proper 
sanitary maintenance of the territory and objects of an accomplishment.  

Entrepreneurs actively take part in fairs on the occasion of the celebration of national, 
professional and city holidays, so in the year 2019 in the city budget additionally received 
more than 400 thousand UAH.  

However, there are some negative factors impeding development of 
entrepreneurship in the city. The main problems in the field of regulation of members of the 
business community recognize: 

– difficulties in obtaining loans through high interest rates, 
– the lack of adequate collateral and credit history of small business, 
– high rents of commercial premises, burdensome loads for the payment of social 

security contributions from the wage Fund, 
– not enough statistical and informational resources on the state of development of 

individual sectors of business and potential investors,  
– insufficient coverage of managers and specialists of small enterprises training for 

small businesses; 
– lack of Business center for businessmen and youth of the city.  
Promising measures to ensure that economic development is the expansion of the 

list of services of the Center of providing administrative services for business entities, provide 
the most popular administrative services in electronic format, the introduction of electronic 
logs, records of administrative cases, the opening of a Business center for entrepreneurs and 
young people. 
 
 

6.7. Qualified human resources, inclusion. 

The number of employed persons in enterprises, institutions and organizations of the 
city Pavlohrad is 40 thousand persons. the Average wage paid by local industrial enterprises 
in 2018-2019, was higher than the average salary in Ukraine and in the Dnipropetrovsk 
region. The average salary in 2018 – 9'825 UAH., in 2019 – 12'217 UAH. with the average 
wage in the region for 2018 – 8'862грн., and in 2019 – 10'751грн.  
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Annually by services of employment offices are more than 6 thousand Pavlograd. 
The number of reported vacancies from employers in the city in 2019 amounted to 4998 
available jobs, but the staffing of vacancies is only 46%. 

In the city there is a shortage of skilled workers in all major industries and this trend 
is also projected for the coming years. Local labour market is characterized by low 
competitiveness with Europe, where the same positions are paid much higher, so the city is a 
problem of shortage of skilled labour, especially workers with specialties. In addition, young 
people after graduating from high school in most cases is not returned to the city. Thus, the 
outflow of intelligence deprives the city of a large number of qualified professionals. One 
chance to stop the outflow of youth from the city is the further development of the economy. 

The solution to this problem together with the employment center the city Council has 
been implementing the Program of employment. The analysis of the situation on the labor 
market of the city, on the basis of its regulation. Seminars and trainings on the techniques of 
job search, in business activities "Generate business idea and start your own business" of 
professional learning, as well as "Risks of illegal labor migration", for the target population: 
"Women in the labour market", "Characteristics of youth employment", workshops for persons 
with disabilities, for persons whose age exceeds 45 years, for military personnel and 
participants of the ATO. The professional training of the unemployed in line with labour 
market needs and orders of employers.  

Due to this, in 2018, 7 of the unemployed have opened own business, in 2019 for 8 
unemployed people, 2 of them-participants of the ATO. From the beginning of 2020 2 people 
under the age of 35 years opened his own business: "the Activities in the sphere of 
information technologies and computer systems" and "hairdressing and other salons". 

In Pavlograd for 5 years a Program of the organization and carrying out paid public 
works, which is one of the i The combination of joint efforts and interest of local authorities, 
centre of employment and gives employers the opportunity to help solve social and domestic 
problems of the unemployed, the disabled, ATO, internally displaced persons by guiding 
them on public works socially useful direction.  

The first priority of the city Council in the coming years is the creation of adequate 
living conditions and adequate jobs, decent wages to residents of Pavlograd worked in the 
comfort of the city, seeing the opportunities for themselves and their children. This is 
reflected in the formulated vision of local economic development measures to support people 
during the period of involuntary unemployment and job search. 
 
 

6.8. External positioning and marketing. 

Pavlohrad is a city of miners who work at the largest coal-mining enterprise in the 
country of PJSC "DTEK Pavlogradugol". 

The town is famous for its engineering and chemical sectors which are of strategic 
importance to the economy and security of the whole Ukraine.  

Industrial infrastructure, logistic advantages, the unique technology and talented, 
highly qualified professionals are considered Pavlogradsky the main prerogatives of the city. 

Pavlograd is an active member of the Association of cities of Ukraine, cooperates 
with the Association "energy Efficient cities of Ukraine" and other Ukrainian community 
organizations. In addition, the Pavlograd is a member of the EU Initiative "Covenant of 
mayors" and "Mayors for economic growth." In cooperation with UNICEF, UNDP, PARP, 
UNDEF, USAID, GIZ, KfW, NEFCO in Pavlograd implemented a number of projects of 
different directions. The city won in all-Ukrainian competition "Best practices in local 
government".  

Since 2011, the city of Pavlograd in the network intercultura cities of Ukraine, and 
cooperates with cities: Lutsk, Odessa, Vinnitsa, Sumy and Kyiv. 
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The city supports business and friendly relations with sister cities around the world. 
Signed a cooperation Agreement and establishing a partnership with the city of Gori 
(Georgia). Is implemented by the Ukrainian-Swedish project "Overcoming stereotypes 
creative methods of cultural expression" with the city of Botkyrka (Sweden). 

With the aim of enhancing international cooperation of the city, guaranteeing its 
recognition and creation of positive investment image in the national and international levels, 
the city Council implemented the "Program of Municipal marketing and of increasing the 
investment attractiveness of the city of Pavlograd to 2019-2021 years." 

The city implemented a demonstration project "Development and implementation of 
marketing strategies to attract investment and create the brand of the city of Pavlograd". 
Annually produced advertising and promotional materials that present the city of Pavlograd in 
the form of badges, magnets, gift plates and so on.  

One of the strategic directions Plan, the MAYOR identified the improvement of the 
system of promotions. Directly provides for the introduction of a number of actions strategic 
positioning, namely: "Road map of an investor, Create a video about the Pavlograd", 
development of information platform of investment and human resource capacity. 
 
 

6.9. Analysis of the impact of quarantine COVID-19 on the local 
economy. 

For several years Pavlograd city Council is working on a new inter-budgetary 
relations and in anticipation of the next stage of decentralization reform. The city budget is 
one of the most vulnerable among the local budgets. The law of Ukraine "On amendments to 
the Tax code of Ukraine and other laws of Ukraine concerning support of taxpayers for the 
period of the implementation of measures aimed at prevention of emergence and spread of 
coronavirus disease (COVID-19)" directly affects the city budget. From 1 March to 30 April 
2020 were not charged for the land and were not subject to tax non-residential real estate. 
Significant loss of Pavlograd city Council associated with the dependence of the budget of 
the community from large taxpayers who pay significant amounts for the lease of land. 

Unless compensating mechanisms are provided for cities of regional 
subordination,the support of delegated functions for the population will be problematic. 
Pavlograd city Council under such conditions, will only Fund protected expenditure and 
medicine, and all capital expenditures suspended. This means that there will be budget 
development of the city, will not the implementation of development projects, reduction of 
staff etc. 

Almost 30% of the revenues of the city budget consists of taxes from businessmen of 
the city. They are the most susceptible to the negative of the quarantine. Their incomes are 
falling, and this negatively affects the economy of society. 

During a pandemic the biggest need to protect small businesses, Sole traders, 
informal and busy. Transition to remote work to separate the community already leads to a 
deterioration in material well-being and psychological discomfort. 

 
Due to the introduction of quarantine in schools and kindergartens increased 

amounts of unpaid reproductive labour, which in most families is necessary to carry women 
in addition to paid work.  

The economic crisis faster and stronger strike on workers who are below the poverty 
line or close to it. Relevant to the city is to prevent the increase in the share employed in the 
informal sector, as well as the increasing number of "working poor". People who are 
employed but have an income below the poverty line due to insufficient number of working 
hours or low wages. 
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7. SWOT analysis. 

In the following the SWOT analysis formed according to the results of the focus 
groups identified strengths and weaknesses, the main areas of opportunity for community 
development and identified possible threats. 

In the framework of the implementation of this Plan will be taken actions and steps to 
convert these weaknesses to the advantages and opportunities of participation in 
international programs available for communities and other programs, the purpose of which is 
economic development. 

Strengths Weaknesses 

1. The existing city General plan and the zoning plan 
of the city. 
2. Raznoprofilnyh of the city's economy (coal-mining, 
chemical, metallurgy, machinery, food industry, etc.). 
3. The presence in the structure of large enterprises, 
laboratories, research departments, scientific and 
technical developments. 
4. The city is located on the junction of road and 
railway lines of international importance. 
5. The lack of ethnic and religious conflicts. 
6. Developed engineering infrastructure electricity, 
gas, water and heat. 
7. The availability of land and manufacturing areas. 

1.The cost of supply from the water pipeline PPP 
"Dnipro – Western Donbas",(alternative sources but it 
is necessary to analyze them and explore). 
2. The outflow of personnel (specialists) of the city 
(employment abroad and in major cities such as Dnepr 
or Kharkov).  
3. The presence of the shadow labor market 
4. Unsatisfactory demographic situation and health 
status of the population. 
5. Increasing the percentage of the unemployed with 
basic higher and full higher education. 
6. Almost no cooperation and cluster communication of 
enterprises of small and large businesses. 
7. The dependence of the budget from several 
taxpayers. 
8. Contamination as a result of activities of industrial 
enterprises (obsolete production technology and 
equipment, high energy and materials intensity). 
9. Technical and moral depreciation of municipal 
infrastructure. 

Opportunities Threats 

1. Democratization of domestic policy of Ukraine 
2. The public administration reform 
3. The decentralization of power 
4. Public support for the introduction of new 
technologies, in particular on energy saving. 
5. Increase public and private support of women's 
participation in economic and political activities. 
6. Expansion of activities in Ukraine of international 
technical assistance projects that will support United 
community. 
7. The accelerated development of alternative energy. 

1. The escalation of the military conflict in Eastern 
Ukraine. 

2. The emergence of epidemics or viruses (pandemic). 
3. Imperfect legislation on taxation of business entities. 
4. The continuing reform of public authorities 
5. The lack of interaction between the state fiscal 
service and local authorities 
6. The instability of the hryvnia. 
7. Loss of production relations and markets, gained 
over the years of independence.  
8 . The incompleteness of medical reform. 

 

 

8. Vision and goals. 

Pavlohrad – open and comfortable city entrepreneurial success, management and 
production of innovations.  

Pavlohrad is a city interculture integration, friendly and tolerant people 
Intelligent trading is the business center of technologies, efficient infrastructure and 

productive employment. 
The implementation of PMER should achieve the following objectives: 

 Improve transparent municipal government and a system of interaction with business. 

 Increase business activity by improving the system of promotions. 

 The development of local infrastructure to attract investment. 
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The result of the implementation of projects PMER it is expected to obtain the 
following socio-economic benefits: 

 deepening of a constructive dialogue with the business; 

 intensification of business initiatives, attracting young people to start their own business, 
promoting professional growth of personnel in the field of entrepreneurship; 

 resource and information support, formation of infrastructure of support of 
entrepreneurship; 

 increase of attracted investments into the city economy, growth of competitiveness of 
products and increasing the export opportunities of the enterprises; 

 the growth of employment and wages, the formation of the prestige of working 
professions and the promotion of employers in the city, establishing the relationship 
between the employers. 

The implementation of PMER will be implemented through partnership "power-
business-society". 

 
 
 

9. Action plan. 

The action plan is given in the context of the main goals of local economic 
development and provides a description of the actions, each of which specified duration, 
partners that will be involved in the action, the projected costs of its implementation, expected 
results and indicators (indicators), which will monitor the execution of actions (events) of the 
Plan. 
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Table 1. Action Plan 

Thematic units 
The main 
objectives 

Project activities  
Duration 

(start - end) 
Engage partners 

Planned 
expenditures, 

thousand 
UAH/EUR 

Results Indicators (indicators) for monitoring 

Cooperation and 
collaboration at 
the local level; 

 
Transparent, 

corruption-free 
administration, 

which contributes 
to the 

development of 
the business; 

 
Land resources 

and infrastructure 
 

Cross-sectoral 
cooperation and 
collaboration at 
the local level 

 
External 

positioning and 
marketing 

1.Improvem
ent of 

transparent 
urban 

governance 
and system 

of interaction 
with 

business 

1.1. Creation of a 
municipal portal of 
electronic services 

01.2021-
12.2022 

Pavlograd city 
Council, GUO, 
business, donors 

336/10214,3 Municipal portal of electronic services. (Platform, 
created to increase mutual loyalty of the 
municipality and residents). 

Transferred to electronic online 25 
municipal services OMS 
Reduced time to receive municipal services 
3 times. 
Portal users not less than 100 per month 

1.2. General 
development of a 
modern public 
transport system (the 
government – private 
carrier) 

01.2021-
12.2022 

Pavlograd city 
Council, the 
enterprises-
carriers, donors 

2000/ 
60799,5 

Transparency, comfort, quality and affordability of 
urban infrastructure by introducing a system of 
electronic payment in network transport. 
The installation of modern security systems-traffic 
and pedestrians – (SMART-traffic lights, 
electronic signs at bus stops) 

Found 9 electronic signs at bus stops and 
15 traffic lights equipped with sensors of 
traffic density with the camera review. 
59 buses equipped with electronic fare.  
Transparency of provision and payment of 
transportation of preferential categories of 
the population 

1.3. To attract 
residents and 
businesses to solve 
local problems 
(Budget participation 

01.2021-
12.2022 

Pavlograd city 
Council, ND, 
residents 

2000/ 
60799,5 

The transparency of the city budget. Increased 
percentage of people directly participating in 
public Affairs and solve the problems. 
Implemented Budget participation 

Implemented 20 projects of the Public 
budget allocated to the development of 
youth policy, improvement of landscaping 
and recreational facilities 

1.4. The annual 
business Forum 

01.2021-
12.2022 

Pavlograd city 
Council, 
representatives of 
business 

30/912 The growth of investment attractiveness of the 
city. Conducted annual Business Forum for the 
residents and businesses of the West Donbass 
region 

The number of participants of the Business 
forum -150  
The number of proposals for the 
implementation of business projects from 
entrepreneurs – not less than 15, the 
number of investment proposals from 
residents - at least 25 

1.5. The 
establishment of a 
hostel for 50 seats as 
the pilot project of 
youth 
entrepreneurship 

01.2021-
06.2022 

Pavlograd city 
Council, business 
representatives, 
young people, 
donors 

500/15200 The youth involvement of the private sector in 
addressing socio-economic development of the 
city, 
Facilitate the development of youth tourism 

The establishment of a hostel for 50 seats 
The amount held in the youth competitions 
and training 25 
Number of interested in the dissemination of 
experience, at least 5 entrepreneurs 

1.6. Conducting 
Regional job fairs 

01.2021-
12.2022 

Pavlograd city 
Council, 
employers 
Employment 
center 
residents 

150/4560 A Regional jobs fair . Raised awareness among 
exhibitors on the availability and vacancies, 
training programmes for new professions. 
Popularized available jobs 

Held 3 jobs fair for residents and employers 
in the region 
The number of participants to 250 
Number of vacancies not less than 300 

1.7. The number of 
events for the 
development of dual 
education in the city 

01.2021-
12.2022 

Pavlograd city 
Council, 
employers 
Educational 

50/1520 Implementation of the pilot dual education project 
by engaging CBOs,businesses, and educational 
institutions on the basis of social partnership, the 

The number of schools that have 
implemented dual education system 5 
The number of students who passed the 
training on dual education 75. 
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Thematic units 
The main 
objectives 

Project activities  
Duration 

(start - end) 
Engage partners 

Planned 
expenditures, 

thousand 
UAH/EUR 

Results Indicators (indicators) for monitoring 

institutions of the 
city 

combination of theory and practice. Providing the 
labor market with qualified personnel. The 
constancy of urban dual education 

A number of interested educational 
institutions in the dual education - 3 

2.Increase 
business 
activity by 
improving 
the system 
of 
promotions 

2.1. The creation of a 
promotional website 
and materials about 
the investment 
opportunities in the 
city 

01.2021-
12.2022 

Pavlograd city 
Council, TH, 
representatives of 
business 

50/1520 Created bilingual (Ukrainian and English) 
marketing materials for investors . 
Created presentations of investment opportunities 
of the community and placing them on the website 
of the community and in the databases of 
investment projects of different levels (regional, 
state). 

Created a bilingual web site 1. 
Number of bilingual marketing materials – 
250 copies 
Number of presentations – 6  
The number of unique visitors – not less 
than 50 per month 
There is an interest from 30 potential 
investors 
The number of events in which distributed 
materials for at least 7 
The number of visitors to the web site – at 
least $ 200 monthly 

2.2. Production of 
Souvenirs for the 
promotion of the city 

01.2021-
12.2022 

Pavlograd city 
Council 

150/4560 Creating a positive image of the city. Souvenirs 
distributed to the guests and inhabitants of the 
Western Donbass region and potential investors. 
Image improvement. Pavlohrad is positioned as 
an open, positive and friendly town. 

Souvenir products : 
booklets – 200 pieces, watches with the 
image of the city – 200 pieces,dishes 
depicting landscapes of the city – 500, t-
shirts and caps – 300 pieces 

2.3. Conducting 
training sessions for 
entrepreneurs 

01.2021-
12.2022 

Pavlograd city 
Council, job 
centre, 
employers, 
training centres 

80/2432 Opportunity for everyone (target groups - youth, 
women, persons aged 45+) by conducting 
trainings to receive training and to start their own 
business with the theme "Features of youth 
employment", "Risks of illegal labor migration", 
"Woman in the labour market" for persons with 
disabilities, for persons aged 45+, for military 
personnel and participants of the ATO. 

Conducted 10 training sessions; the number 
of residents participating in trainings – 250 
every year, including young - 46, women, 
and persons aged 45+ -50. 

2.4.Festivals of local 
products, national 
cuisine and culture 

07.2021-
12.2022 

Pavlograd city 
Council, 
businesses, 
training centers 

80/2432 Promotion of producers Pavlogradskiy, access to 
exhibition space. The traditions and 
manufacturing city meet foreign partners . The 
persistence of a positive image of Pavlograd – 
cultural and friendly city. 

There were 5 festivals; the number of 
visitors 250 
The number of producers and other 
partners in the West - not less than 50 
Number of interested in the dissemination of 
the experience – at least 5 members of the 
city /community/GSS 

3. The 
development 
of local 
infrastructur
e to attract 
investment 

3.1. The creation of 
an innovative and 
creative hub for 
entrepreneurs 

01.2021-
12.2022 

Pavlograd city 
Council, chamber 
of Commerce, 
business 

9600/ 
291837,7 

Created business space with offices and a 
conference hall with a permeability of 1,000 
people per month and secured its permanence 
activities 
Trainings, master-classes with participation of 
successful businessmen and entrepreneurs, "Fair 

Equipped Center for entrepreneurs 
The number of the held trainings and 
workshops at least 3 per month 
The number of participants for each event – 
not less than 15. The Center uses at least 
50 entrepreneurs per month, the Number of 
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Thematic units 
The main 
objectives 

Project activities  
Duration 

(start - end) 
Engage partners 

Planned 
expenditures, 

thousand 
UAH/EUR 

Results Indicators (indicators) for monitoring 

trade" , tournaments, competitions of business 
projects 

services in the package provided to 
entrepreneurs – at least 15 

3.2. The 
implementation of 
competition of 
business projects 
among young people 
of the city 

01.2021-
12.2022 

Pavlograd city 
Council, youth 
Council 

200/6680 Held a competition of business projects among 
young people 

Attended at least 30 young entrepreneurs 

Submitted at least 30 business projects 

3.3. The preparation 
of land and 
infrastructure for 
industrial parks 

01.2021-
09.2022 

Pavlograd city 
Council, utility 
companies, 
chamber of 
Commerce 

320/9727,9 For industrial parks prepared land parcels 
equipped with engineering and transport 
infrastructure with involvement of other 
organizations to the borders of the industrial Park 

Prepared 5 sections of the industrial zone 
for investors 
Tested infrastructure - electrical services , 
outdoor lighting (poles, lamps, cable 
networks), water supply, drainage system, 
gas etc. 

3.4. Development of 
design estimates for 
the arrangement of 
the industrial Park 

01.2021-
12.2021 

Pavlograd city 
Council 

275/8359.9 Prepared documents for arranging industrial Park 
Approved text and graphic materials 

In the presence of the design-budget 
documentation and the examination of land 
brownfield for building the industrial Park 

.5. Create a Road 
map of the investor 

01.2021-
12.2021 

Pavlograd city 
Council 

25/760 Creating conditions that will promote the city for 
investment sites to attract investment. 
Convenience and transparency for potential 
investors for implementation of business in the 
city, as well as for existing enterprises 

Developed a Road map of the investor. 
Developed and posted on the bilingual 
investment website a Unified database of 
land plots, the Number of entrepreneurs 
who have used roadmap -25 per month 
The number of users of the roadmap and a 
Unified database of land – not less than 60 
per month 

3.6. Create a video 
clip about Pavlohrad 

01.2021-
12.2021 

Pavlograd city 
Council, the 
private sector 

41/1246.4 The creation of a sustainable positive image of 
Pavlograd.  
Informing potential investors about the benefits of 
the city and existing infrastructure. 

Created a video about the city. 
The number of sites and platforms that host 
video at least 3. 
The number of activities, which presents a 
video – at least 4 per month 

3.7. Development of 
information platform 
of investment and 
human capacity 

01.2021-
06.2022 

Pavlograd city 
Council, 
employment 
centers, industrial 
enterprises. 

25/760 The interaction between potential investors, 
employers, representatives of small and medium-
sized businesses, employment center, existing 
professional staff.  
Ease of use , and systematic updating of the 
sustainability information platform 

Developed Information platform investment, 
and human potential. 
The number of users an information 
platform – at least 65 people in a month 
The number of employers users of 
investment platforms – not less than 20 a 
month 
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10. Funding scheme. 

The tasks and activities of this Plan requires 15912 thousand UAH. (483,721 thousand Euro) will be funded at the expense of the city 
budget, as well as of partners for local economic development and other sources, including budgets of other levels provided in the framework of the 
implementation of these programmes, the international technical aid resources (donors) and the like. Projected funding objectives and activities 
envisaged by the action Plan given in the Table below. However, these data do not include the intangible resources that will be attracted by the city 
Council and other partners in local economic development to complete this Plan. According to the NBU rate on 01.09.2020 year EUR 1 – UAH  
32,895 

Table 2. Funding scheme 

Project activities  

Planned 
expenditures, 

thousand 
UAH/EUR 

Sources of funding, thousand UAH/EUR 

The lack of 
funding 

Notes 
Local budget 

Budgets 
the highest 

level 
he private sector Donors 

1.1. Creation of a municipal portal of electronic services 336/10214,3 100/3040 - - 236/7174,3 - - 

1.2. General development of a modern public transport system (the 
government – private carrier) 

2000/60799,5 1750/53199,6  250/7599,9 - - - 

1.3. To attract residents and businesses to solve local problems 
(Budget participation) 

2000/60799,5 2000/60799,5 - - - - - 

1.4. The annual business Forum 30/912 30/912    - - 

1.5. The establishment of a hostel for 50 seats as the pilot project of 
youth entrepreneurship 

500/15199,9 50/1520  50/1520 400/12159,9 - - 

1.6. Conducting Regional job fairs 150/4560 75/2280 75/2280     

1.7. The number of events for the development of dual education in 
the city 

50/1520 50/1520      

2.1. Creating promotional sites and materials about the investment 
opportunities in the city 

50/1520 50/1520    - - 

2.2. Production of Souvenirs for the promotion of the city 150/4560 100/3040  50/1520  - - 

2.3. Conducting training sessions for entrepreneurs 80/2432 45/1367,99   35/1063,99 - - 

2.4. Festivals of local products, national cuisine and culture 80/2432 45/1367,99  35/1063,99    

3.1. The creation of an innovative and creative hub for entrepreneurs 9600/291837,7 1600/48639,6   8000/243198,1 - - 

3.2. The implementation of competition of business projects among 
young people of the city 

200/6080 200/6080    - - 

3.3. The preparation of land and infrastructure for industrial parks 320/9727,9 60/1824  260/7903,9  - - 

3.4. Development of design estimates for the arrangement of the 
industrial Park 

275/8359,9   275/8359,9  - - 

3.5. Create a Road map of the investor 25/760 25/760    - - 

3.6. Create a video clip about Pavlohrad 41/1246,4 41/1246,4      

3.7. Development of information platform of investment and human 
capacity 

25/760 25/760      

Together 15912/483721 6246/189877 75/2280 920/27967,7 8671/263596,3 - - 
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11. Indicators and monitoring mechanisms. 

Monitoring of the Plan local economic development, specific indicators that track the degree of implementation of each action/event in time, 
and certain results (usefulness for specific groups or society as a result of individual actions or groups). Below are specific indicators of monitoring 
of individual actions in the framework of the implementation of this Plan.  

Responsible for the overall implementation of the Plan, the implementation of its goals, objectives and activities is the Executive Committee 
of Pavlograd city Council. 
 
 

Table 3. Indicators and monitoring mechanisms 
 

Project Actions / Ideas 

Duration (start of 
action 

dd.mm.yyyy - end 
of dd.mm.yyyy) 

Expected results 

from the 1st to the 6th month from the 7th to the 12th month from the 13th to the 18th month from the 19th to the 24th month 

1.1.  Creation of a municipal portal of 
electronic services 

01.2021-12.2022 
A municipal portal of electronic 
services has been created. 

The first stage of the municipal portal 
for the development of the municipal 
portal of electronic services was 
carried out 

15 municipal services of local self-
government bodies have been 
transferred to the electronic online 
service 

10 municipal services of local self-
government bodies have been 
transferred to the electronic online 
service(25 total) 

1.2.  Joint development of a modern 
public transport system (government - 
private carrier) 

01.2021-12.2022 
Road marking was carried out on 
emergency sections of the road 
1 traffic light is installed 

Equipping stops with electronic 
scoreboards 
Appropriate conditions have been 
created for traffic and pedestrians. 

3 SMART traffic lights are installed. 
Electronic payment in public 
transport is introduced 

3 SMART traffic lights are installed. 
 

1.3.  Involvement of residents and 
businesses in solving local problems 
(Participation budget) 

01.2021-12.2022 
A competition was held to determine 
the winners of the Public Budget 

20 draft Public Budget projects have 
been implemented 

A competition was held to 
determine the winners of the 
Public Budget 

20 draft Public Budget projects 
have been implemented 

1.4.  Holding an annual business forum 01.2021-12.2022 
The program and presentations were 
developed, business performance 
indicators were monitored 

A business forum was held and the 
number of submitted investment 
proposals was considered 

Business performance indicators 
were monitored and at least 5 
business projects were 
implemented 

Business Forum conducted 
Monitoring of business 
performance indicators and 
tracking of implemented 
investment proposals 

1.5.  Creation of a hostel for 50 people as 
a pilot project of youth entrepreneurship 

01.2021-06.2022 
A competition was held to determine 
the executor of the hostel - within the 
PPP 

A hostel with 50 seats has been 
established, 7 youth trainings and 3 
festivals have been held 

15 youth trainings and festivals 
were organized and held 

 

1.6.  Holding Regional Trade Fairs 01.2021-12.2022 
The labor market was monitored and 
analyzed.  1 trade fair was held 

2 trade fairs were held, at least 90 
vacancies were offered 

At least 2 job fairs were held and at 
least 90 vacancies were offered 

1 trade fair was held and at least 40 
vacancies were offered 

1.7.  Carrying out a number of measures 
for the development of dual education in 
the city 

01.2021-12.2022 
Trainings were conducted to prepare 
educational institutions and employers 
for dual education 

Educational institutions are identified 
and the process of dual education is 
started (theory) 

The practice-theory process at the 
enterprises of the city continues 

Completion of 1 academic year of 
the pilot project of dual education 
(not less than 75 students / pupils) 
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Project Actions / Ideas 

Duration (start of 
action 

dd.mm.yyyy - end 
of dd.mm.yyyy) 

Expected results 

from the 1st to the 6th month from the 7th to the 12th month from the 13th to the 18th month from the 19th to the 24th month 

2.1.  Creation of promotional sites and 
materials about the investment 
opportunities of the city 

01.2021-12.2021 

Created presentations of community 
investment opportunities and their 
placement on the community website 
and other investment objects of 
different levels 

Bilingual marketing materials for 
investors have been created.  6 
presentations were held.  The active 
use of the promo site by visitors 
continues 

  

2.2.  Production of souvenirs for the 
promotion of the city 

01.2021-12.2022 
A competition was held, models were 
developed and some souvenirs were 
made 

Made souvenir booklets, products (T-
shirts and caps) 

Souvenir dishes with city views are 
made. 

Made souvenirs (watches) 

2.3.  Conducting trainings for 
entrepreneurs 

01.2021-12.2022 
Conducted 3 trainings for target 
groups 

Conducted 3 trainings for target 
groups 

Conducted 3 trainings for target 
groups 

Conducted 2 trainings 

2.4.  Holding festivals of local goods, 
national cuisine and culture 

07.2021-12.2022  
Preparation and holding of festivals of 
different national cultures for the City 
Day 

Preparation and holding of 
festivals of national cuisine and 
ceremonies 

Preparation and holding of festivals 
of different cultures.  Conducting a 
workshop on dissemination of 
experience 

3.1.  Creating an innovative creative 
center for entrepreneurs 

01.2021-12.2022 
Design and estimate documentation 
and examination of the Center's 
project have been developed 

The construction of the Center for 
Entrepreneurs has been completed.  
Created a business space with offices 

Business project competitions and 
forums were held 
New jobs have been created 

Trainings, master classes, annual 
business forum, consultations are 
held 

3.2.  Implementation of the competition 
of business projects among the youth of 
the city 

01.2021-12.2022 
The procedure for holding the 
competition has been developed and 
criteria have been defined 

A competition of business projects was 
held.  Implementation of winning 
projects 

The procedure for holding the 
competition has been developed 
and criteria have been defined 

A competition of business projects 
was held.  Implementation of 
winning projects 

3.3.  Preparation of land plots and 
infrastructure for industrial parks 

01.2022-09.2022  
Interested investors were monitored 
and land plots were prepared 

Land plots of industrial zones have 
been prepared for investors 

Infrastructure tested.  An industrial 
park was created. 

3.4.  Development of PKD for the 
arrangement of the industrial park 

01.2021-12.2021 
The analysis of vacant land plots is 
carried out 

Design and estimate documentation 
for the industrial park has been 
developed 

  

3.5.  Creating an Investor Roadmap 01.2021-12.2021 
The Unified database of land plots of 
groundfield and brownfield has been 
created 

Developer's Roadmap developed.  
Active use of the Roadmap by 
potential investors 

  

3.6.  Creating a video about Pavlograd 01.2021-12.2021 
A technical task was developed and a 
competition for the development of a 
video was held 

A video about Pavlograd was created 
and posted on 3 promotional sites.  
Video presentation 

  

3.7.  Development of an information 
platform for investment and human 
resources 

01.2021-06.2022 
Preparatory work was carried out, 
including a study of the labor market 
situation, supply and demand 

The Information Platform of 
investment and personnel potential of 
the city is developed and implemented 

Active use of the information 
platform by employers and 
residents of the region 
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12. Appendices. 

Appendix A. Order of the Mayor on the establishment of the Working Group 
for the development of the Local Economic Development Plan of Pavlograd 
and its composition (as amended). 
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Appendix B. The largest employers in the city are mining and processing 
enterprises 

 

 

Table 1. The largest employers in the city - mining and processing industries 

 

Enterprise, organization, institution Type of activity (main) 
Number of 
employees 

in 2019 

PJSC DTEK Pavlogradugol 
(without mines) 

Coal mining 3459 

SE NGO "Pavlograd Chemical 
Plant" 

Defense industry, production of 
explosives 

1437 

Pavlograd Mechanical Plant DP 
VO PMZ  

Defense industry, mechanical 
engineering 

526 

PJSC "Pavlogradkhlib" Production of bakery products 252 

Dairy House LLC Dairying 188 

KP "Pavlogradvodokanal" Water supply and sewerage services 290 

KP "Pavlogradteploenergo" District heating services 343 

Eighth paramilitary rescue squad 
8VGRZ 

Fire protection activities 310 

 

 


