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Програма місцевого економічного розвитку Смолінської об’єднаної територіальної громади та 
План дії її впровадження розроблені в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Global 
Communities та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 
  



Програма місцевого економічного розвитку Смолінської ОТГ та План дій з її впровадження 
 

 
 

ЗМІСТ 
Вступ……………………………………………………………………………………….……………..……………….…………………3 
 
Частина 1. Стратегічне бачення і цілі економічного розвитку……………………………….….……………5 
 
Частина 2. Проекти місцевого економічного розвитку….………………………………….……………………7 

Проект № 1. Облаштування території селищного ринку КП «Селищний ринок»  
зі створенням громадського ярмарково-фестивального простору в смт Смоліне 
Проект № 2. Підтримка місцевого сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу «Фенікс Еко Гармонія» по вирощуванню промислової павловнії 

 
Частина 3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку…………....18 
 
Додаток 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Програма місцевого економічного розвитку Смолінської ОТГ та План дій з її впровадження 
 

ВСТУП 
 

Програма місцевого економічного розвитку Смолінської об’єднаної територіальної 
громади та План дій з її впровадження (далі-Програма) розроблена в рамках Програми 
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що фінансується 
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) 

Над підготовкою Програми працювали члени Робочої групи з місцевого економічного 
розвитку, яка створена у громаді, і до складу якої увійшли представники різних цільових груп 
(Додаток 1 до Програми). Робоча група працювала у тісній співпраці із зовнішнім 
незалежним консультантом з місцевого економічного розвитку на всіх етапах підготовки 
Програми, в тому числі упродовж семінарів в рамках компоненту «Місцевий економічний 
розвиток» Програми DOBRE та під час 3-х візитів консультанта у громаду. Результатом 
спільної роботи громади і експерта також є підготовлений Економічний профіль громади. 

При розробці Програми було взято до уваги опитування депутатів, керівників 
громадських організацій, підприємств, установ та закладів на території громади щодо 
загального стану розвитку громади, основних проблем, пріоритетних галузей, які слід 
розвивати, можливостей та перешкод ведення підприємницької діяльності на території 
Смолінської об’єднаної громади. Також було проаналізовано опитування громадян щодо 
проблем, які існують в громаді, які заважають громаді розвиватися, і визначити напрямки 
розвитку для покращення життя в громаді. 

Економічний профіль громади містить зведену інформацію про ресурси громади: 
місцеве економічне середовище; населення; трудові ресурси; ринки; економічну базу; 
інфраструктуру; комунікації та комунальні послуги; навколишнє середовище; життя в 
громаді; професійні послуги; соціальний капітал; місцеве самоврядування; податки; 
громадські організації; природні ресурси, а також інформацію про стратегію розвитку ОТГ, 
SWOT аналіз громади. Підтримання Профілю в актуальному стані та регулярне оновлення 
його даних є абсолютно необхідним, і це є завданням Робочої групи з МЕР. 

Програма МЕР відповідає Стратегії розвитку громади і розроблена на її виконання в 
частині розвитку місцевої економіки. За потреби можна вносити зміни у Програму, але ці 
зміни обов’язково мають відповідати Стратегії розвитку громади. 

Метою Програми місцевого економічного розвитку є: 
- підтримка існуючого бізнесу; 
- стимулювання підприємницької діяльності та появи нового бізнесу, підтримка їх розвитку; 
- розвиток  трудових ресурсів, в тому числі молоді; 
- залучення нового бізнесу та інвестицій, враховуючи екологічні стандарти та підвищення 
конкурентоздатності  громади. 
Програма складається із: 
- стратегічного бачення і цілей економічного розвитку громади ,визначених у Стратегії; 
-  набору конкретних проектів місцевого економічного розвитку, реалізація яких дозволить 
досягти цілей економічного розвитку громади, визначених у Стратегії розвитку громади; 
- плану дій із впровадження Програми місцевого економічного розвитку. 
 
     Кожен проект – це логічно та хронологічно узгоджений комплекс заходів, реалізація яких 
призводить до досягнення поставленої мети у встановлений термін, із залученням 
визначених людських, матеріальних і фінансових ресурсів. 
 
   Програма містить перелік конкретних проектів, які реалізовуватиме громада у найближчій 
перспективі. Цей перелік не є вичерпний. Члени робочої групи з місцевого економічного 
розвитку за потреби можуть прийняти рішення додатково включити у Програму один чи 
декілька проектів. 
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   Реалізація даної Програми покладається на членів Робочої групи з місцевого економічного 
розвитку та осіб, відповідальних за виконання конкретного проекту, із можливим 
залученням всіх зацікавлених осіб. 
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Частина 1. 
Стратегічне бачення і цілі економічного розвитку 
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Стратегічне бачення розвитку Смолінської ОТГ 
 

Смолінська ОТГ - чудовий край у серці України, забезпечений під’їзними шляхами, багатий 
ураном та літієм, з розвиненою інфраструктурою, кваліфікованою робочою силою. 
Край придатний для розвитку аграрної галузі та переробки сільськогосподарської продукції. 
Для досягнення стратегічного бачення, у Стратегії розвитку громади, серед інших, визначено 
наступні стратегічні та операційні цілі економічного розвитку ОТГ: 
 
Стратегічна ціль: Забезпечення сталого економічного розвитку 
Дана ціль направлена на розвиток потенціалу підприємців через реалізацію самостійної 
ініціативи серед жителів громади. Підприємництво виступає рушійною силою соціально-
економічного розвитку. 
 
Операційні цілі:  

1.1. Формування інвестиційної привабливості громади 
1.2. Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього 
бізнесу та розвитку агропромислового комплексу. 
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Частина 2. 
Проекти місцевого економічного розвитку 
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ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ № 1 
 

1.Назва проекту Облаштування території селищного ринку КП «Селищний 
ринок»  зі створенням громадського ярмарково-
фестивального простору в смт Смоліне 

2. Стратегічна і 
операційна цілі, до 
яких має відношення 
даний проект 

Стратегічна ціль 1. Забезпечення сталого економічного 
розвитку 
1.2. Створення сприятливих умов для розвитку малого та 
середнього бізнесу та розвитку агропромислового комплексу. 

3. Мета та 
завдання/цілі проекту 
(підтримка існуючого 
бізнесу, заохочення до 
підприємства, 
залучення та робота з 
інвесторами, розвиток 
робочої сили) 

Мета проекту -  підтримка місцевих дрібних домогосподарств 
та фермерів Смолінської ОТГ шляхом створення привабливих 
умов для розвитку внутрішнього ринку збуту сировини та 
продуктів переробки сільськогосподарського походження, 
згуртування населення громади шляхом проведення 
різноманітних ярмарок та фестивалів на облаштованому 
громадському просторі поряд з селищним ринком 
 
Завдання проекту 

- Сформувати та запровадити місцеві стандарти 
роздрібної торгівлі за принципом «від лану до столу» 

- Облаштувати та запустити сучасне ярмарково-
торгівельне містечко на території селищного ринку 
Смолінської ОТГ згідно нової концепції ринку 

- Започаткувати традицію місцевих тематичних ярмарків, 
фестивалів на території поряд з селищним ринком  

- Облаштувати громадський простір на території поряд з 
селищним ринком 

- Інформувати мешканців громади про переваги та 
можливості облаштованого простору 

4. Територія, на яку 
проект матиме вплив 

Смолінська ОТГ 

5.Кількість мешканців, 
які 
використовуватимуть 
результати проекту 

Близько 11 000 осіб 

6. Опис  проблеми або 
потреби, на вирішення 
якої спрямований 
проект 

В громаді відсутня облаштована ринкова площа з сучасними 
торгівельними павільйонами відкритого та закритого типу, 
наприклад, м'ясо-молочний павільйон з холодильним 
обладнанням, громадський простір, які б закривала ряд потреб 
а саме: забезпечення комфортних, безпечних умов ведення 
роздрібної торгівлі місцевими підприємцями, фермерами та 
представниками особистих селянських господарств. Також 
проект спрямований на вирішення проблеми існування 
невпорядкованих стихійних ринків та неналежної безпеки й 
гігієни товарів, які реалізуються в громаді. Окрім цього, 
існування хаотичних точок збуту продукції псує загальний 
образ селища. На вирішення цих проблем і спрямовано проект. 

7. Доцільність проекту Даний проект доцільно реалізовувати в Смолінській ОТГ тому, 
що в громаді є традиція фермерського ринку, попит на 
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сільськогосподарську продукцію та бажання у місцевої влади 
підтримувати малих підприємців в громаді. 
Проект створює основу для реалізації продукції місцевих 
виробників, а відтак сприяє і підтримці малого та середнього 
бізнесу, що неодмінно згодом призведе до сталого 
економічного розвитку громади. 

8. Опис проекту В рамках проекту передбачається поступова ліквідація 
несанкціонованої стихійної вуличної торгівлі шляхом 
пропозиції вигідних умов та сучасного облаштування ринкової 
площі Смолінського КП з сучасним м'ясо-молочним 
павільйоном, критими рядами  для торгівлі, які можуть 
використовуватись як постійні місця для торгівлі так і слугувати 
елементами облаштування тематичних ярмарків та 
облаштування громадського простору. Проект 
реалізовуватиметься з метою поліпшення умов роздрібної 
торгівлі місцевими фермерами та дрібними 
домогосподарствами і як наслідок поступового зменшення 
кількості місць стихійної торгівлі в місті та згуртування 
населення шляхом проведення різноманітних ярмарок та 
фестивалів на облаштованому громадському просторі. 

9. Ключові етапи 
реалізації проекту 

Основними етапами реалізації проекту є: 
1.Підготовчий 
2.Організаційний 
3. Підготовка концепції функціонування ринку та розробка 
положення про селищний ринок і місцевих стандартів 
роздрібної торгівлі в громаді 
4.Облашутвання території ринку, простору, закупівля та монтаж 
обладнання 
5. Комунікація з місцевим бізнесом та промоція 

10. Заходи проекту Етап 1. Підготовчий 
1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого 
економічного розвитку, на якому: 
- затвердити Програму місцевого економічного розвитку 
Смолінської ОТГ та План дій з її впровадження 
- прийняти рішення про реалізацію проекту в рамках 
компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми 
DOBRE 
-  підготувати лист-звернення до Програми DOBRE про 
підтримку проекту та його співфінансування 
- підготувати проект рішення на сесію Смолінської селищної 
ради про виділення співфінансування на реалізацію проекту 
або співфінансування у натуральній формі 
- сформувати Робочу групу з реалізації проекту 
- визначити відповідальну особу за реалізацію проекту 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Смолінської ОТГ 
 
Етап 2. Організаційний 
2.1. Подати Голові ОТГ на затвердження склад Робочої групи з 
реалізації проекту 
2.2. Подати Голові ОТГ на затвердження відповідальну особу з 
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реалізації проекту 
2.3. Підготувати із програмним спеціалістом DOBRE проектну 
заявку на реалізацію проекту 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Смолінської ОТГ 
спільно із програмним спеціалістом DOBRE 
 
Етап 3. Підготовка концепції функціонування ринку та 
розробка положення про селищний ринок і місцевих 
стандартів роздрібної торгівлі в громаді 
3.1. Підготувати Технічне завдання на підготовку концепції 
функціонування міського ринку у Смолінській громаді. Технічне 
завдання має передбачати наступні складові, що повинні 
міститися у концепції, а саме: 
- план благоустрою відведеної під ринок території; 
- план розміщення об’єктів на території ринку 
- фінансовий план функціонування ринку 
- загальноприйняті та узгоджені правила торгівлі 
3.2. Оголосити тендер на підготовку концепції функціонування 
ринку 
3.3. Провести тендерну процедуру з відбору переможця 
відповідно до Закону 
3.4. Укласти договір із переможцем тендеру 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Смолінської ОТГ 
3.5. Підготувати концепцію функціонування селищного ринку  
громадським ярмарково-фестивальним простором у 
Смолінській громаді 
Виконавець заходу: підрядна організація/експерт, визначені 
на тендері 
3.6. Підготувати Технічне завдання на розробку проектно-
кошторисної документації (ПКД) облаштування території 
селищного ринку та підведення інженерної інфраструктури 
3.7. Підготувати конкурсну документацію на тендер із 
визначення розробника ПКД 
3.8. Оголосити тендер на розробку ПКД 
3.9. Провести тендерну процедуру з відбору переможця 
відповідно до Закону 
3.10. Укласти Договір із переможцем тендеру 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Смолінської ОТГ 
3.11. Розробити проектно-кошторисну документацію 
облаштування території ринку та підведення інженерної 
інфраструктури 
Виконавець заходу: підрядна організація, визначена на 
тендері 
3.12. Провести державну експертизу розробленої ПКД 
3.13. Затвердити ПКД рішенням сесії Смолінської селищної 
ради 
3.14. Оприлюднення розроблену та затверджену ПКД 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Смолінської ОТГ 
 
Етап 4. Облаштування території селищного ринку, простору, 
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закупівля та монтаж обладнання 
4.1. Підготувати конкурсну документацію на тендер із 
визначення підрядника з облаштування території селищного 
ринку та підведення інженерної інфраструктури 
4.2. Оголосити тендер  
4.3. Провести тендерну процедуру з відбору переможця 
відповідно до Закону 
4.4. Укласти договір із переможцем тендеру 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Смолінської ОТГ, 
відповідальна особа за реалізацію проекту, Смолінська 
селищна рада, КП «Селищний ринок» 
4.5. Виконати роботи із облаштування території ринку та 
підведення інженерної інфраструктури 
Виконавець заходу: підрядна організація, визначена на 
тендері 
4.6. Підготувати конкурсну документацію на тендери на 
закупівлю обладнання для ринку 
4.7. Оголосити тендер 
4.8. Провести тендерну процедуру з відбору переможця 
відповідно до Закону 
4.9. Укласти договір із переможцем тендеру 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Смолінської ОТГ, 
відповідальна особа за реалізацію проекту, Смолінська 
селищна рада, КП «Селищний ринок» 
4.10. Здійснити закупівлю й постачання обладнання 
4.11. Встановити обладнання на ринку 
Виконавець заходу: підрядна організація, визначена на 
тендері 
4.12. Взяти на баланс закуплене та встановлене обладнання 
4.13. Підготувати умови передачі в оренду торгових точок на 
ринку 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Смолінської ОТГ, 
відповідальна особа за реалізацію проекту, голова громади, 
Смолінська селищна рада, КП «Селищний ринок»  
 
Етап 5. Комунікація з місцевим бізнесом та промоція 
простору й послуг 
5.1. Провести інформаційну кампанію серед місцевих 
підприємців щодо можливості взяти в оренду місця для 
торгівлі на ринку 
5.2. Підготувати типовий Договір оренди торгових точок 
5.3. Визначення підприємців, які візьмуть в оренду місця для 
торгівлі на ринку 
5.4. Ввести ринок в експлуатацію 
5.5. Провести урочисте відкриття селищного ринку з 
громадським ярмарково-фестивальним простором 
5.6.Підготувати прес-релізи про результати реалізації проекту зі 
облаштування сучасного селищного ринку з громадським 
ярмарково-фестивальним простором у Смолінській громаді 
5.7. Підготувати звітну документацію про реалізацію проекту 
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Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Смолінської ОТГ, 
відповідальна особа за реалізацію проекту, голова громади, 
Смолінська селищна рада, КП «Селищний ринок» 

11. Очікувані 
результати від 
реалізації проекту 

1.Облаштовано сучасну селищний ринок з ярмарково-
фестивальним громадським простором площею в 1,5 га.   
2. Створено належні санітарно-гігієнічні умови для роздрібної  
торгівлі продуктами харчування. 
3.Підвищення прибутковості середнього та дрібного виробника 
аграрної продукції. 
4.Зростання кількості підприємців та самозайнятих осіб в 
громаді. 
5. Зростання доходів населення, надходжень в селищний 
бюджет. 
6.Створені нові робочі місця. 
7. Підвищення якості отримуваних послуг на території ринку.   
8. Розширення можливостей використання селищного ринку. 
9. Згуртоване населення. 

12. Графік реалізації 
проекту і його 
тривалість 

2020-2021 
12-15 місяців 
Графік реалізації проекту у Частині 3. План дій з впровадження 
Програми місцевого економічного розвитку. 

13.Необхідні фінансові 
ресурси, тис. грн 

Загальний бюджет проекту – 2 500 000 грн. 
- Оплата послуг із підготовки концепції функціонування 

ринку – 50 000 грн. – кошти місцевого бюджету 
- Розробка проектно-кошторисної документації 

облаштування території ринку та підведення інженерної 
інфраструктури – 250 000 грн. – кошти місцевого 
бюджету 

- Державна експертиза проектно-кошторисної 
документації – 20 000 грн. – кошти місцевого бюджету 

- Саджанці зелених насаджень (павловнія, квіти для 
клумб, суміш газонної трави) для облаштування зелених 
зон на території громадського ярмарково-
фестивального простору – 80 000 грн. – кошти місцевого 
бюджету 

- Облаштування системи поливу зелених насаджень – 
100 000 грн. – кошти місцевого бюджету 

- Роботи із облаштування території ринку (вирівнювання 
території, укладання тротуарної плитки, підключення до 
електропостачання, встановлення елементів 
благоустрою та торгових місць) – 250 000 грн. – кошти 
місцевого бюджету 

- Закупівля матеріалів для облаштування території 
селищного ринку та простору (будівельні матеріали, 
тротуарна плитка) – 200 000 грн. – грантове 
фінансування 

- Закупівля елементів благоустрою території (смітники, 
лавки, накриття, огорожа, біотуалети) – 400 000 грн. – 
грантове фінансування 

- Закупівля торгівельних павільйонів закритого типу – 250 
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000 грн. – грантове фінансування 
- Закупівля торгівельних павільйонів відкритого типу – 

150 000 грн. – грантове фінансування 
- Закупівля холодильного обладнання для павільйонів 

закритого типу – 200 000 грн. – грантове фінансування 
- Закупівля вуличної сцени, збірно-розбірна – 300 000 грн. 

– грантове фінансування https://prom.ua/ua/p1074028174-
mobilna-stsena-stsenichni.html?primelead=MS4yNQ%3D%3D 

- Облаштування сухого фонтану – 250 000 грн. – грантове 
фінансування 

14. Можливі джерела 
співфінансування 
проекту 

Кошти місцевого бюджету –750 000 грн. 
Регіональні, національні, міжнародні та інші програми, в 
рамках яких можна отримати грантове фінансування, в т.ч. 
кошти Програми DOBRE – 1 750 000 грн. 

15. Нефінансові 
ресурси, необхідні для 
реалізації проекту 
(документація, дозволи, 
інфраструктура, природні 
ресурси тощо) 

- Документація (технічне завдання на підготовку концепції 
функціонування ринку; технічне завдання на підготовку ПКД 
облаштування території ринку та підведення інженерної 
інфраструктури; тендерна документація на відбір підрядника) 
- Дизайнерські рішення для плану благоустрою території 

16. Виконавці проекту 
(основні, підтримка, імена 
осіб) 

Загальна координація реалізації проекту: 
- робоча група з місцевого економічного розвитку 
Основні виконавці: 
-  відповідальна особа за реалізацію проекту 
- керівник КП «Селищний ринок» Смолінської ОТГ 
Підтримка виконання проекту: 
- заступник міського голови 

17. Зацікавлені 
сторони в реалізації 
проекту 

- Мешканці Смолінської ОТГ 
- Місцеві підприємці, фермери які здійснюють торгівлю 
- Селищна влада Смолінської ОТГ 

18. Джерела 
додаткової інформації 

 

19.Інше  
 
 
 
  

https://prom.ua/ua/p1074028174-mobilna-stsena-stsenichni.html?primelead=MS4yNQ%3D%3D
https://prom.ua/ua/p1074028174-mobilna-stsena-stsenichni.html?primelead=MS4yNQ%3D%3D
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ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №2 
 

1.Назва проекту  Підтримка місцевого с/г обслуговуючого кооперативу «Фенікс Еко 
Гармонія» по вирощуванню промислової павловнії 

2. Стратегічна і 
операційна цілі, до яких 
має відношення даний 
проект   

Стратегічна ціль 1. Забезпечення сталого економічного розвитку 
Оперативна ціль 1.2. Створення сприятливих умов для розвитку 
малого та середнього бізнесу та розвитку агропромислового 
комплексу. 

3. Мета та завдання/цілі 
проекту 
(підтримка існуючого 
бізнесу, заохочення до 
підприємництва, 
залучення та робота з 
інвесторами, розвиток 
робочої сили)   

Мета проекту – покращення умов для розвитку 
сільськогосподарського бізнесу Смолінської ОТГ шляхом підтримки 
існуючого кооперативу, популяризація кооперативного руху та 
створення умов до організації нової ніші виробництва у Смолінській 
ОТГ 
 
Завдання проекту:  

- Збільшення доходів членів кооперативу за рахунок 
організації циклу «вирощування-збут» 

- Створення нових робочих місць та збереження 
кваліфікованої робочої сили на території громади 

- Створення умов для організації нової ніші виробництва у 
Смолінській ОТГ 

4. Територія, на яку 
проект матиме вплив 

Територія Смолінської ОТГ 

5. Кількість мешканців, 
які використовуватимуть 
результати проекту  

● Члени кооперативного господарства, які матимуть додаткове 
джерело доходів 
 

6. Опис проблеми або 
потреби, на вирішення 
якої спрямований проект 

На сьогоднішній день, у Смолінській громаді функціонує с/г 
обслуговуючий кооператив (СОК) з вирощування павловнії. Члени 
кооперативу самотужки організували вирощування саджанців 
павловнії та прибирання занедбаних  територій. Члени кооперативу 
мають на меті на землях з цільовим призначенням - ведення 
особистого селянського господарства - вирощувати промислову 
павловнію задля отримання через 5-7 років цінної деревини 
(кругляк). Частина ж із виділених земель кооперативу потребують 
очищення від чагарників та різного побутового сміття як дрібного 
так і великогабаритного а для цього необхідна потужна спеціальна 
техніка. Вартість оренди такої техніки висока чого кооператив не 
може собі дозволити. 
Шляхом вирішення даної проблеми вбачають підтримку СОК з 
вирощування павловнії на занедбаних територіях, діяльність якого 
сприятиме створенню нових робочих місць, створенню нової ніші 
виробництва та/чи переробки деревини і, відповідно, зростання 
надходжень до місцевого бюджету. Підтримка буде проявлятись в 
формі замовлення послуги з розробки бізнес-плану кооперативу, 
навчання правління та членів кооперативу з питань управління 
кооперативом, пошуку ринків збуту вирощеної сировини та 
альтернативних видів господарської діяльності (наприклад, 
співпраця з місцевими бджолярами адже павловнія хороший 
медонос, відкриття равликової ферми на територіях де буде 
висаджена павловнія в другий рік її росту), що забезпечуватиме 
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фінансову сталість кооперативу а також закупівля спеціальної 
техніки з навісним обладнанням. 

7. Доцільність проекту Даний проект доцільно реалізувати у Смолінській ОТГ тому, що в 
громаді є кваліфікована робоча сила та близько знаходяться 
можливі великі ринки збуту продукції. Це дозволить зробити 
вирощування павловніївих лісів рентабельною діяльністю. 
Конкурентною перевагою товару стане те, що вирощування 
Павловнії в Україні – це нова напрям, який стрімко набирає обертів. 
Термін росту рослини складає від 5 років з п’ятиразовим повторним 
циклом.  

8. Опис проекту В рамках проекту передбачається замовлення послуги з розробки 
бізнес-плану кооперативу, навчання правління та членів 
кооперативу з питань управління кооперативом, пошуку ринків 
збуту вирощеної сировини та альтернативних видів господарської 
діяльності,  придбання потужного трактору з навісним обладнанням 
для обробки занедбаних земельних ділянок під посадку саджанців.  

9. Ключові етапи 
реалізації проекту 

Основними етапами реалізації проекту є: 
1. Підготовчий 
2. Організаційний 
3. Розробка бізнес-плану кооперативу та навчання 
4. Закупівля спецтехніки 

10. Заходи проекту Етап 1. Підготовчий 
1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного 
розвитку, на якому: 
● Затвердити Програму місцевого економічного розвитку 
Смолінської ОТГ та План дій з її впровадження 
● Прийняти рішення про реалізацію проекту в рамках 
компоненту «Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE 
● Підготувати лист-звернення до Програми DOBRE про 
підтримку проекту та його співфінансування 
● Підготувати проект рішення на сесію Смолінської сільської 
ради про виділення співфінансування на реалізацію проекту або 
отримати від членів ініціативної групи зі створення кооперативу 
гарантійний лист про внесення частки мінімум 30% у реалізацію 
проекту (у грошовій або натуральній формі) 
● Сформувати Робочу групу з реалізації проекту 
● Визначити відповідальну особу за реалізацію проекту 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Смолінської ОТГ 
 
Етап 2. Організаційний 
2.1. Подати Голові ОТГ на затвердження склад Робочої групи з 
реалізації проекту 
2.2. Подати Голові ОТГ на затвердження відповідальну особу з 
реалізації проекту 
2.3. Підготувати із програмним спеціалістом DOBRE проектну заявку 
на реалізацію проекту 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Смолінської ОТГ 
 
Етап 3. Розробка бізнес-плану кооперативу та навчання 
3.1. Визначити спеціалістів, які допоможуть розробити бізнес-план 
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кооперативу 
3.2. Визначити спеціалістів, які проведуть тематичне навчання 
включно з стажуванням в інших регіонах України щодо успішних 
практик розвитку кооперації 
3.3. Розробити бізнес-план кооперативу 
3.4. Організація та проведення навчання з розвитку кооперативу. 
Організація стажування в інших регіонах України щодо успішних 
практик розвитку кооперації 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Смолінської ОТГ, члени 
кооперативу 
 
Етап 4. Закупівля спецтехніки та навісного обладнання 
3.1. Підготувати технічний опис спецтехніки та навісного обладнання 
3.2. Надіслати технічний опис спецтехніки та навісного обладнання 
виробникам/продавцям відповідного обладнання 
3.3. Провести тендерну процедуру закупівлі спецтехніки та навісного 
обладнання 
3.4. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на 
закупівлю спецтехніки та навісного обладнання 
3.8. Взяти на баланс закуплену техніку 
3.9. Провести навчання персоналу по роботі із придбаною технікою 
Виконавці заходів: члени кооперативу 

11. Очікувані результати 
від реалізації проекту 

1. Розроблено бізнес-план кооперативу, посилено компетенції 
правління та членів кооперативу 
2. Закуплено спецтехніку та навісне обладнання для якісного та 
швидкого очищення територій від порослі та каміння 
3. Створено нові робочі місця на території громади 
4. Створено додаткові джерела доходів громадян 
5. Популяризовано ідею створення сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів 

12. Графік реалізації 
проекту і його тривалість 

Тривалість проекту – 9 - 12 місяців.  
Графік реалізації проекту у Частині 3. План дій з впровадження 
Програми місцевого економічного розвитку. 

13. Необхідні фінансові 
ресурси, тис. грн. 

Загальний бюджет проекту – 2 540 000 грн. 
- Трактор потужністю не менше 200 к.с. (можливо John Deere 

7210R) – 1 750 000 грн. http://tractor-baza.com/john-
deere/john-deere-7210r 

- Мульчер лісний, подрібнювач дерев, лісний подрібнювач, 
подрібнювач пеньків TFVMFD (Ventura, Іспанія) - навісне 
обладнання для трактора – 750 000 грн. 
https://prom.ua/ua/p826204080-mulcher-lesnoj-
izmelchitel.html 

- Оплата послуг з розробки бізнес-плану кооперативу – 20 000 
грн. 

- Оплата послуг з навчання з розвитку кооперативу та 
організація стажування в інших регіонах України щодо 
успішних практик розвитку кооперації – 20 000 грн. 

14. Можливі джерела 
співфінансування 

● Кошти місцевого бюджету, кошти членів кооперативу – 750 
000 грн. 

http://tractor-baza.com/john-deere/john-deere-7210r
http://tractor-baza.com/john-deere/john-deere-7210r
https://prom.ua/ua/p826204080-mulcher-lesnoj-izmelchitel.html
https://prom.ua/ua/p826204080-mulcher-lesnoj-izmelchitel.html
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проекту ● Регіональні, національні, міжнародні та інші програми, в 
рамках яких можна отримати грантове фінансування, – 1 750 000 
грн. 

15. Нефінансові ресурси, 
необхідні для реалізації 
проекту 
(документація, дозволи, 
інфраструктура, природні 
ресурси тощо) 

● Виділення земельних ділянок для нових членів кооперативу  
 

16. Виконавці проекту 
(Основні, підтримка, імена 
осіб) 

Загальна координація реалізації проекту: 
● Робоча група з місцевого економічного розвитку 
Основні виконавці: 
● Сергій Сауленко – Голова кооперативу 
Підтримка виконання проекту: 
● Володимир Бойко – заступник селищного голови 

17. Заінтересовані 
сторони в реалізації 
проекту 

● Члени кооперативного тепличного господарства 
● Місцева влада Смолінської ОТГ 
● Мешканці Смолінської ОТГ 

18. Джерела додаткової 
інформації 

 

19. Інше  
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Частина 3. 
План дій з впровадження  

Програми місцевого економічного розвитку 
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План дій запровадження Програми місцевого 
економічного розвитку 

Рік Тип заходу з МЕР 
для створення 
сприятливого 
економічного 

середовища в ОТГ 
2020 2021 2022 1 

Підт
рим
ка 

існу
ючо
го 

бізн
есу 

2 
За
ох
оч
ен
ня 
до 
під
пр
иє
мн
иц
тв
а 

3 
Залу
ченн
я та 

робо
та з  

інвес
тора
ми 

4 
Розв
иток 
робо
чої 

сили
, 

про
форі
єнта
ція 
для 
мол
оді, 
шко
лярі

в 

Квартал Квартал Квартал 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Проект місцевого економічного розвитку 
№1: Облаштування території селищного 
ринку зі створенням громадського простору 
у Смолінській громаді. 

                

Етап 1. Підготовчий                 
1.1. Провести засідання Робочої групи з 
місцевого економічного розвитку, на якому: 
- затвердити Програму місцевого 
економічного розвитку Смолінської ОТГ та 
План дій з її впровадження 
- прийняти рішення про реалізацію проекту 
в рамках компоненту «Місцевий 
економічний розвиток» Програми DOBRE 
-  підготувати лист-звернення до Програми 
DOBRE про підтримку проекту та його 
співфінансування 
- підготувати проект рішення на сесію 
Смолінської селищної ради про виділення 
співфінансування на реалізацію проекту або 
співфінансування у натуральній формі 
- сформувати Робочу групу з реалізації 
проекту 
- визначити відповідальну особу за 
реалізацію проекту 

                

Етап 2. Організаційний                 
2.1. Подати Голові ОТГ на затвердження 
склад Робочої групи з реалізації проекту 
2.2. Подати Голові ОТГ на затвердження 
відповідальну особу з реалізації проекту 
2.3. Підготувати із програмним спеціалістом 
DOBRE проектну заявку на реалізацію 
проекту 
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Етап 3. Підготовка концепції 
функціонування ринку та розробка 
положення про селищний ринок і місцевих 
стандартів роздрібної торгівлі в громаді 

                

3.1. Підготувати Технічне завдання на 
підготовку концепції функціонування 
міського ринку у Смолінській громаді. 
Технічне завдання має передбачати 
наступні складові, що повинні міститися у 
концепції, а саме: 
- план благоустрою відведеної під ринок 
території; 
- план розміщення об’єктів на території 
ринку 
- фінансовий план функціонування ринку 
- загальноприйняті та узгоджені правила 
торгівлі 
3.2. Оголосити тендер на підготовку 
концепції функціонування ринку 
3.3. Провести тендерну процедуру з відбору 
переможця відповідно до Закону 
3.4. Укласти договір із переможцем тендеру 

                

3.5. Підготувати концепцію функціонування 
селищного ринку  громадським ярмарково-
фестивальним простором у Смолінській 
громаді 

                

3.6. Підготувати Технічне завдання на 
розробку проектно-кошторисної 
документації (ПКД) облаштування території 
селищного ринку та підведення інженерної 
інфраструктури 
3.7. Підготувати конкурсну документацію на 
тендер із визначення розробника ПКД 
3.8. Оголосити тендер на розробку ПКД 
3.9. Провести тендерну процедуру з відбору 
переможця відповідно до Закону 
3.10. Укласти Договір із переможцем 
тендеру 

                

3.11. Розробити проектно-кошторисну 
документацію облаштування території 
ринку та підведення інженерної 
інфраструктури 

                

3.12. Провести державну експертизу 
розробленої ПКД 
3.13. Затвердити ПКД рішенням сесії 
Смолінської селищної ради 
3.14. Оприлюднення розроблену та 
затверджену ПКД 
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Етап 4. Облаштування території селищного 
ринку, простору, закупівля та монтаж 
обладнання 

                

4.1. Підготувати конкурсну документацію на 
тендер із визначення підрядника з 
облаштування території селищного ринку та 
підведення інженерної інфраструктури 
4.2. Оголосити тендер  
4.3. Провести тендерну процедуру з відбору 
переможця відповідно до Закону 
4.4. Укласти договір із переможцем тендеру 

                

4.5. Виконати роботи із облаштування 
території ринку та підведення інженерної 
інфраструктури 

                

4.6. Підготувати конкурсну документацію на 
тендери на закупівлю обладнання для 
ринку 
4.7. Оголосити тендер 
4.8. Провести тендерну процедуру з відбору 
переможця відповідно до Закону 
4.9. Укласти договір із переможцем тендеру 

                

4.10. Здійснити закупівлю й постачання 
обладнання 
4.11. Встановити обладнання на ринку 

                

4.12. Взяти на баланс закуплене та 
встановлене обладнання 
4.13. Підготувати умови передачі в оренду 
торгових точок на ринку 

                

Етап 5. Комунікація з місцевим бізнесом та 
промоція простору й послуг 

                

5.1. Провести інформаційну кампанію серед 
місцевих підприємців щодо можливості 
взяти в оренду місця для торгівлі на ринку 
5.2. Підготувати типовий Договір оренди 
торгових точок 
5.3. Визначення підприємців, які візьмуть в 
оренду місця для торгівлі на ринку 
5.4. Ввести ринок в експлуатацію 
5.5. Провести урочисте відкриття селищного 
ринку з громадським ярмарково-
фестивальним простором 
5.6.Підготувати прес-релізи про результати 
реалізації проекту зі облаштування 
сучасного селищного ринку з громадським 
ярмарково-фестивальним простором у 
Смолінській громаді 
5.7. Підготувати звітну документацію про 
реалізацію проекту 
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Проект місцевого економічного розвитку 
№2: Підтримка місцевого с/г 
обслуговуючого кооперативу «Фенікс Еко 
Гармонія» по вирощуванню промислової 
павловнії 

                

Етап 1. Підготовчий                 

1.1. Провести засідання Робочої групи з 
місцевого економічного розвитку, на якому: 

                

1.2. Затвердити Програму місцевого 
економічного розвитку Смолінської ОТГ та 
План дій з її впровадження 

                

1.3. Прийняти рішення про реалізацію 
проекту в рамках компоненту «Місцевий 
економічний розвиток» Програми DOBRE 

                

1.4. Підготувати лист-звернення до 
Програми DOBRE про підтримку проекту та 
його співфінансування 

                

1.5. Підготувати проект рішення на сесію 
Смолінської сільської ради про виділення 
співфінансування на реалізацію проекту або 
отримати від членів ініціативної групи зі 
створення кооперативу гарантійний лист 
про внесення частки мінімум 30% у 
реалізацію проекту (у грошовій або 
натуральній формі) 

                

1.6. Сформувати Робочу групу з реалізації 
проекту 

                

1.7. Визначити відповідальну особу за 
реалізацію проекту 

                

Етап 2. Організаційний                 

2.1. Подати Голові ОТГ на затвердження 
склад Робочої групи з реалізації проекту 

                

2.2. Подати Голові ОТГ на затвердження 
відповідальну особу з реалізації проекту 

                

2.3. Підготувати із програмним спеціалістом 
DOBRE проектну заявку на реалізацію 
проекту 

                

Етап 3. Розробка бізнес-плану кооперативу 
та навчання 

                

3.1. Визначити спеціалістів, які допоможуть 
розробити бізнес-план кооперативу 
3.2. Визначити спеціалістів, які проведуть 
тематичне навчання включно з 
стажуванням в інших регіонах України щодо 
успішних практик розвитку кооперації 
3.3. Розробити бізнес-план кооперативу 
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3.4. Організація та проведення навчання з 
розвитку кооперативу. Організація 
стажування в інших регіонах України щодо 
успішних практик розвитку кооперації 
Етап 3. Закупівля спецтехніки                 
3.1.  Підготувати технічний опис спецтехніки 
та навісного обладнання 

                

3.2. Надіслати технічний опис спецтехніки та 
навісного обладнання 
виробникам/продавцям відповідного 
обладнання 
3.3. Провести тендерну процедуру закупівлі 
спецтехніки та навісного обладнання 
3.4. Узгодити і укласти із переможцями 
тендеру Договір на закупівлю спецтехніки 
та навісного обладнання 

                

3.8. Взяти на баланс закуплену техніку                 

3.9. Провести навчання персоналу по роботі 
із придбаною технікою 
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ДОДАТОК 1 
 

Робоча група з місцевого економічного розвитку 
Смолінської об’єднаної територіальної громади 

Кіровоградської області 
 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я 

Цільо
ва 
група
* 

Організація Посада Електронна 
пошта 

Телефон 
 

1 Мазура 
Микола 

В Смолінська 
селищна рада 

Голова smolino_poss
ovet@ukr.net 

966488507 

2 Бойко 
Володимир 

В Смолінська 
селищна рада 

Заступник 
голови 

smolino_zam
@ukr.net 

680634258 

3 Марищук 
Людмила 

В Смолінська 
селищна рада 

Спеціаліст з 
інвестиційних та 
соціально-
економічних 
питань 

investsmolino
@gmail.com 

961963213 

4 Брезіцький 
Олександр 

Б Бізнес Керівник  brez2008@uk
r.net 

989754130 

5 Колошиц 
Володимир 

Б Бізнес Керівник resursM84@g
mail.com 

958917089 

6 Сауленко 
Сергій 

Б бізнес Голова 
кооперативу 

smolino_servi
s@ukr.net 

970058523 

7 Шевченко 
Анна 

Г,М ГО «Смолінський 
актив плюс» 

Голова  го krokus-
krok@ukr.net 

951214319 

8 Сорока 
Олександра 

Г,М ГО «Добробут 
Березівки», 
молодь 

Член ГО, 
секретар 
молодіжної ради 

berezivka201
2@ukr.net 

972476389 

9 Буланенко 
Яна 

М Молодь Член молодіжної 
ради 

yana_bulanen
ko@ukr.net 

683435145 

10 Майстренко 
Олександра 

О Відділ освіти, 
культури, молоді 
та спорту 

Начальник smolino_osvit
a@ukr.net 

968245327 

 
*Примітка: цільова група: 
Буква, яка відповідає типу цільової групи, до якої входить представник: 
- В – представник влади 
- Б – представник бізнесу 
- Г – представник громадськості 
- М – представник Молодіжної ради (в разі її утворення) або активної молоді 


	Загальний бюджет проекту – 2 540 000 грн.
	- Трактор потужністю не менше 200 к.с. (можливо John Deere 7210R) – 1 750 000 грн. http://tractor-baza.com/john-deere/john-deere-7210r
	- Мульчер лісний, подрібнювач дерев, лісний подрібнювач, подрібнювач пеньків TFVMFD (Ventura, Іспанія) - навісне обладнання для трактора – 750 000 грн. https://prom.ua/ua/p826204080-mulcher-lesnoj-izmelchitel.html

