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ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 

• площа муніципалітету 555 км2 

• 16.000 мешканців 

• 82 села 

• бюджет муніципалітету 24 млн. євро на 

2020 рік  

• один дитсадок (6 корпусів) - 600 дітей 

• 3 початкові школи - 1200 учнів

• одна середня школа (технічного 

спрямування і гімназія) 

• 98 юридичних осіб/додана вартість 39 000 

євро

• безробіття знижене на 60%



ЩО МОЖЕ ЗРОБИТИ 

МУНІЦИПАЛІТЕТ?

• Стратегічне управління муніципальною 

територією = муніципальний просторовий 

план

• Надання землі комунальної власності за 

прийнятними цінами 

• Забезпечення нижчих податків для 

підприємств, які створюють нові робочі місця

• Запровадження всебічного підходу шляхом 

усунення адміністративних перешкод

• Постійна співпраця з бізнес-сектором = 

муніципальна адміністрація повинна 

забезпечити повноцінне обслуговування



БОРОТЬБА З COVID…

• На сьогодні протестовано понад 41265 осіб

• Понад1330 підтверджених випадків COVID-19 в Словенії 

• Перший випадок у Кочев'є підтверджений 12 березня 2020 р. 

• Понад 500 осіб протестовано

• 5 підтверджених випадків у Кочев'є

• У Кочев'є була забезпечена швидка та координована реакція



ЗНИЖЕННЯ ФІКСОВАНИХ 

ВИТРАТ 

• Муніципалітет прийняв рішення про 

звільнення від орендної плати (для майна у 

власності) або надання субсидій 

• Муніципалітет представив прогресивну шкалу 

зниження розміру плати за утилізацію сміття у 

залежності від тривалості закриття бізнесу 

(але не нижче 30%)

• Муніципалітет допоміг придбати засоби 

захисту (маски, дезінфекційні рідини, 

рукавички, організувавши їх виготовлення)



ПОТРІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ!!!

• Дослідження серед понад 140 підприємств виявило 

необхідність ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ, а не надання 

СУБВЕНЦІЙ

• Муніципалітет вирішив не знижувати податки, 

оскільки без доходу ми не можемо інвестувати

• Муніципалітет вже збалансував бюджет – збільшено 

на 4 млн. євро та перерозподілено ресурси для 

збільшення інвестицій - отримання кредитів під 

низький процент = починаємо створювати бізнес-

інкубатор

• Муніципалітети забезпечать додаткові роботи для 

малого бізнесу (роботи з реконструкції в школах, 

дитсадках, медичному центрі, бібліотеці,…



Дякую за увагу! Чекаю на ваші 

запитання… 


