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ВСТУП
Програма місцевого економічного розвитку Дмитрівської 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 Дмитрівської 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.
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 Дмитрівської ОТГ – широкий простір для підприємливості, 
професійного і творчого зростання,  самоврядна спільнота,  яка вміло та збалансовано використовує  

місцевий природний потенціал,  та є гарним місцем для життя, роботи та відпочинку.  
Це – перехрестя шляхів і брама Холодноярщини,  широко відчинена для гостей, інвесторів, 

обміну досвідом та спілкування зі Світом.  
Фахове та ефективне публічне управління,  налагоджена співпраця органів самоврядування, 

бізнесу та громадського активу забезпечують високу якість та доступність послуг.  
Піклування про екологію, побудова місцевої ідентичності та гарна комунікація служать 

гармонійному розвитку Дмитрівки та навколишніх сіл, а партнерство з сусідами з України та за 

кордоном дозволяє розвивати потенціал у сферах агровиробництва, садівництва,  лісового 

господарства, переробки та туризму.

Для досягнення стратегічного бачення, у Стратегії розвитку громади, серед інших, визначено 

наступні стратегічні та операційні цілі економічного розвитку ОТГ:
Стратегічна ціль 1. Економічно сильна громада веде екологічно чистий бізнес у сфері сільського 

господарства, переробки, лісового господарства та агротуризму, забезпечуючи роботу та гідний 

дохід жителям та приїжджим фахівцям.
Операційна ціль 1.1. Створення адміністративних та організаційних умов для розвитку 

різноманітної економічної діяльності та підтримки різних інвестицій у сфері переробки та 

обслуговування.
Операційна ціль 1.2. Підтримка діяльності у сфері підвищення кваліфікації, впровадження 

екологічних та інноваційних технологій та співпраці місцевих підприємців. 
Операційна ціль 1.3. Інтеграція місцевої громади, використання місцевих ресурсів та 

підтримка господарської діяльності у сфері багатоаспектного туризму. 
Операційна ціль 1.4. Ініціювання заходів, спрямованих на створення нових суб’єктів 

підприємництва на території громади.



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

6

Частина 2.

Проекти місцевого економічного розвитку
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ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №1

1.Назва проекту Створення та підтримка сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу з переробки молочної сировини «Пані Макариха»
2. Стратегічна і 
операційна цілі, до яких 

має відношення даний 

проект 

Стратегічна ціль 1: Економічно сильна громада веде екологічно чистий 

бізнес у сфері сільського господарства, переробки, лісового господарства 

та агротуризму, забезпечуючи роботу та гідний дохід жителям та 

приїжджим фахівцям. 
Операційна ціль 1.4. Ініціювання заходів, спрямованих на створення 

нових суб’єктів підприємництва на території громади.
3. Мета та завдання/цілі 
проекту
(підтримка існуючого бізнесу, 
заохочення до 

підприємництва, залучення та 

робота з інвесторами, 
розвиток робочої сили)  

Мета проекту – підтримка місцевих особистих селянських господарств 

громади шляхом заснування й розвитку кооперативу із заготівлі та 

переробки молока. 
Завдання проекту:  

� Забезпечення тривалого зберігання та переробки молочної 
сировини 

� Збільшення доходів членів кооперативу за рахунок організації 
циклу «заготівля-переробка-збут» 

� Забезпечення заготівлі молока в населення громади, яке тримає 

корів, кіз, овець
� Створення нових робочих місць та збереження кваліфікованої 

робочої сили на території громади
4. Територія, на яку 

проект матиме вплив
Територія Дмитрівської ОТГ

5. Кількість мешканців, 
які використовуватимуть 

результати проекту 

 Члени сільськогосподарського молочарського кооперативу, які 
матимуть додаткове джерело доходів
 Потенційні покупці продукції сільськогосподарського 

молочарського кооперативу, які матимуть змогу купувати регіональні 
продукти за доступними цінами
 Мешканці Дмитрівської сільської ОТГ (6 тис.), які матимуть змогу 

здати на переробку молоко, внаслідок чого отримувати додаткове джерело 

доходів
6. Опис проблеми або 

потреби, на вирішення 

якої спрямований проект

В особистих селянських господарствах (ОСГ) Дмитрівської сільської громади 

вирощується значна кількість худоби. В ОСГ тримають корів, кіз, овець. 
Також наявні земельні ділянки під пасовища та сіножаті. Тому для жителів 

громади вагомою частиною заняття є праця в особистих селянських 

господарствах. На сьогодні, на території громади відсутні підприємства з 

переробки молочної сировини та виготовлення продукції з молока. Також 

молочну сировину в громаді заготовляють і підприємці з інших територій за 

низькими цінами. В зв’язку з цим жителі громади намагаються якомога 

швидше збути вироблену продукцію з молока на місцевому, стихійному 

ринку. Це призводить до суттєвого зменшення доходів як ОСГ так і місцевих 

підприємців а також посилює тенденцію відмови господарями утримувати 

корів, кіз, овець задля отримання молока. На території Макариського 

старостинського округу створено ФОП Прудка, яка виготовляє крафтові сири 

та готова закуповувати молочну сировину у населення за більшою ціною, 
порівняно з іншими підприємцями-заготівельниками.
Шляхом вирішення даної проблеми вбачаємо ініціювання створення та 

підтримку молочарського кооперативу, діяльність якого сприятиме 

створенню нових робочих місць та, відповідно, збільшенню доходів 

особистих домогосподарств, збільшення видів продукції з молока, 
зростання рівня торгівлі в громаді та врешті решт зростання відрахувань  до 

місцевого бюджету.
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Основними функціями кооперативу будуть: закупівля сировини у 

населення їх переробка, розфасовка та збут готової молочної продукції.
7. Доцільність проекту Даний проект доцільно реалізувати у Дмитрівській ОТГ тому, що в громаді 

наявна сировина для переробки та збуту, є кваліфікована робоча сила та 

близько знаходяться великі ринки збуту продукції (м. Знам’янка, м. 
Кропивницький). Це дозволить зробити переробку та розфасовку 

сільськогосподарської продукції рентабельною діяльністю. 
Конкурентною перевагою товару стане те, що він буде вироблятися з 

місцевої, натуральної продукції із застосуванням сучасних технологій.
8. Опис проекту В рамках проекту передбачається створення та проведення державної 

реєстрації молочарського кооперативу, придбання обладнання для 

переробки молочної сировини та виробництво сирів а також облаштування 

приміщення, у якому будуть відбуватися технологічні процеси. 
9. Ключові етапи 

реалізації проекту
Основними етапами реалізації проекту є:

1. Підготовчий
2. Організаційний
3. Створення кооперативу
4. Облаштування приміщення (100 м2) для розміщення обладнання
5. Закупівля та монтаж обладнання
6. Навчання та інструктаж персоналу, членів кооперативу

10. Заходи проекту Етап 1. Підготовчий
1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, 
на якому:
 Затвердити Програму місцевого економічного розвитку 

Дмитрівської сільської 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 Дмитрівської сільської ради 

про виділення співфінансування на реалізацію проекту або отримати від 

членів ініціативної групи зі створення кооперативу гарантійний лист про 

внесення частки не менше 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 Дмитрівської сільської 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 консультантом з МЕР Програми DOBRE проектну заявку 

на реалізацію проекту
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Дмитрівської сільської ОТГ спільно 

із консультантом з МЕР Програми DOBRE

Етап 3. Створення кооперативу
3.1. Провести громадські обговорення з метою виявлення осіб, які увійдуть 

до ініціативної групи з питань створення кооперативу
3.2. Сформувати ініціативну групу з питань створення кооперативу
3.3. Провести засідання ініціативної групи з питань створення кооперативу, 
на якому підготувати робочий план із його створення та розподілити 
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завдання між членами
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Дмитрівської сільської ОТГ спільно 

із членами ініціативної групи з питань створення кооперативу
3.4. Підготувати проект Статуту кооперативу
3.5. Підготувати проект правил внутрішньої господарської діяльності 
кооперативу
3.6. Підготувати бізнес-план діяльності кооперативу
3.7. Підготувати проект Установчого договору
Виконавці заходів: підрядна організація/експерт, визначені на тендері
3.8. Визначити дату і час проведення установчих зборів, повідомити про їх 

проведення всім потенційним членам кооперативу
3.9. Провести Установчі збори кооперативу, на яких прийняти рішення про 

створення кооперативу, визначення його назви, обрання керівних органів, 
затвердження Статуту, Установчого договору і Правил внутрішньої 
господарської діяльності
3.10. Забезпечити сплату вступних внесків
3.11. Підготувати пакет документів для державної реєстрації кооперативу 

(реєстраційну картку, рішення Установчих зборів про створення 

кооперативу, Статут, Установчий договір, документи, які засвідчують, що 

члени кооперативу зробили внесок в неподільний і пайовий фонди)
3.12. Подати документи для державної реєстрації кооперативу
3.13. Отримати свідоцтво про реєстрацію кооперативу
3.14. Відкрити банківський рахунок
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Дмитрівської сільської ОТГ спільно 

із членами ініціативної групи з питань створення кооперативу

Етап 4. Облаштування приміщення (100 м2) для розміщення обладнання
4.1. Оголосити конкурс на вибір підрядника для здійснення ремонту 

приміщення для розміщення обладнання кооперативу
4.2. Провести, в установленому Законом порядку, тендерну процедуру 

вибору переможця
4.3.  Узгодити і укласти із переможцем Договір на ремонт приміщення
4.4. Провести ремонтні роботи у приміщенні
4.5. Отримати необхідні дозволи на підключення до інженерної 
інфраструктури та введення приміщення в експлуатацію
Виконавці заходів: члени кооперативу

Етап 5. Закупівля та монтаж обладнання
5.1.  Підготувати технічний опис предметів закупівлі
5.2. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям 

відповідного обладнання
5.3. Провести тендерну процедуру закупівлі обладнання
5.4. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю 

обладнання
5.5. Встановити і налагодити роботу обладнання
5.6. Взяти на баланс закуплене обладнання та підготувати договір про 

передання кооперативу обладнання в господарське відання (див. ст. 136 

Господарського кодексу України). Передати обладнання кооперативу в 

господарське відання.
Робоча група з МЕР Дмитрівської сільської ОТГ спільно із членами 

ініціативної групи з питань створення кооперативу, виконавчий комітет 
Дмитрівської сільської ради ОТГ, Дмитрівська сільська рада ОТГ
5.7. Провести навчання персоналу по роботі із встановленим обладнанням. 
Провести інструктаж з техніки безпеки.
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Виконавці заходів: члени кооперативу
11. Очікувані результати 

від реалізації проекту
1. Зареєстровано молочарський кооператив. 
2. Відремонтовано приміщення для розміщення обладнання. 
3. Закуплено та запущено обладнання. 
4. Створено нові робочі місця (2-3 роб.місця) на території громади.
5. Створено додаткові джерела доходів громадян. 
6. Створено умови для формування і збереження привабливої ціни на 

молочну сировину високої якості впродовж усього року. 
7. Виробництво та популяризація локальних харчових продуктів. 
8. Популяризовано ідею створення сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів.
12. Графік реалізації 
проекту і його тривалість

Тривалість проекту – 12 – 15 місяців. Графік реалізації проекту у Частині 3. 

План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку.
13. Необхідні фінансові 
ресурси, тис. грн.

По джерелах 
фінансування№ 

п/п Стаття витрат
Загальна 
вартість з 
ПДВ, грн. "Добре" СОК/ОТГ

1 Охолоджувач молока, 500 л 103125 103125

2

Автоматичний 
пастиризатор-
сировиготовлювач, 300 л, 
18 кВт 129100 129100  

3

Напівавтоматичний 
пастиризатор-
сировиготовлювач, 200 л, 
18 кВт 121300 121300  

4

Насос молочний 6 м3/г / 
380 В в зборі: шланги, 
клампові з'єднання, хомути 
з змінними фільтрами 44650 44650  

5

Короб для посолу сиру 80 л 
поліпропілен 810х382х450 
мм з кришкою 475  475

6

Насос заглибний для 
перекачування сироватки в 
зборі: шланг, хомути, 
тримач 3170  3170

7 pH метр 1420 1420

8

Форма пластикова для 
самопресування м'яких 
сирів 0,6 л 204  204

9

Форма пластикова для 
самопресування м'яких 
сирів 1,2 л 870  870

10
Лоток для дренування 
Рікотти 165  165

11

Притискна пластина н/ж 
580х435х4 мм для 
пресування м'яких сирів 3485  3485

12

Фільтр тонкої очистки 
коров'ячого молока, 
клампові з'єднання 5385 5385  

13
Прес для сиру 
пневматичний 65000 65000  

14

Картридж фільтру тонкої 
очистки води промивний з 
н/ж сіткою багаторазовий 
25 мкм 4,5"х20" на вході в 
систему 2950  2950
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15

Колба фільтру тонкої 
очистки води 4,5"х20" на 
вході в систему 1650  1650

16

Насосна станція н/ж 7 бар 
80 л/хв на вході в систему, 
запірна арматура 4380  4380

17

Бойлер 200 л "сухий" ТЕН 
для мийки обладнання з 
клапаном підмішування 
холодної води 10930  10930

18

Шланги, швидкоз'ємні 
з'єднання, пістолети-
розпилювачі для мийки 
обладнання 2360  2360

19

Стелаж н/ж для форм та 
інструменту 1200x500х1800 
мм / 4 полиці 7050  7050

20

Стіл технологічний з 
полицею і бортиком 
1200x600х850 мм 9600  9600

21

Мийка 2-секційна 
1400х600х850 мм в зборі: 
змішувач, сифони 8070  8070

22
Візок 3 полиці 
900x700х1000 мм 9050  9050

23
Полиця навісна на 2 рівні 
1200x300x350 мм 1160  1160

24
Стінові кронштейни для лір, 
лопат, кришок 3565  3565

25
Вакуумний пакувальник з 
МГС 470x448x105 мм 30950 30950  

26
Холодильник для 
інградієнтів, 280 л 10400 10400

27

Система припливно-
витяжної вентиляції цеху 
(кратність повітрообміну: 7) 49950 49950  

28

Кондиціонер 24000 BTU 
для охолодження 
виробничого приміщення 18100 18100

29
Доставка, монтаж, витратні 
матеріали 100385  100385

 ВСЬОГО 748899 446335 302564

14. Можливі джерела 

співфінансування 

проекту

Кошти місцевого бюджету, кошти членів кооперативу – 302654 грн. 
Регіональні, національні, міжнародні та інші програми, в рамках яких 

можна отримати грантове фінансування, в т. ч. кошти Програми DOBRE – 

446335 грн. 
15. Нефінансові ресурси, 
необхідні для реалізації 
проекту
(документація, дозволи, 
інфраструктура, природні 
ресурси тощо)

Виконання ремонту приміщення для розміщення обладнання
Дозволи на підключення приміщення до інженерної інфраструктури
Впровадження окремих вимог ХАСП для отримання експлуатаційного 

дозволу
Свідоцтво на торгову марку

16. Виконавці проекту 
(Основні, підтримка, імена 

осіб)

Загальна координація реалізації проекту:
Робоча група з місцевого економічного розвитку
Основні виконавці: 
ініціатори створення кооперативу – місцеві малі підприємці та ОСГ
Підтримка виконання проекту:
- Володимир Півняк – заступник сільського голови 

17. Заінтересовані Члени кооперативу «Пані Макариха»
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сторони в реалізації 
проекту

Місцева влада Дмитрівської ОТГ
Мешканці Дмитрівської ОТГ, особливо хто має ОСГ
Місцеві підприємці, які здійснюють торгівлю
Оптові підприємства, які працюють на території району

18. Джерела додаткової 
інформації

Український державний фонд підтримки фермерських господарств - 

http://udf.gov.ua/

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України
https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA

19. Інше
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ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №2

1.Назва проекту Створення та підтримка сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу по переробці зернових культур «Зерносмак»
2. Стратегічна і операційна 

цілі, до яких має 

відношення даний проект  

Стратегічна ціль 1: Економічно сильна громада веде екологічно чистий 

бізнес у сфері сільського господарства, переробки, лісового господарства 

та агротуризму, забезпечуючи роботу та гідний дохід жителям та 

приїжджим фахівцям. 
Операційна ціль 1.4. Ініціювання заходів, спрямованих на створення нових 

суб’єктів підприємництва на території громади.
3. Мета та завдання/цілі 
проекту
(підтримка існуючого 

бізнесу, заохочення до 

підприємництва, залучення 

та робота з інвесторами, 
розвиток робочої сили)  

Мета проекту – підтримка місцевих фермерських господарств 

Дмитрівської об’єднаної громади шляхом заснування й розвитку 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу по переробці 
зернових культур. 
Завдання проекту:  

� Забезпечення переробки зернових культур вирощених місцевими 

фермерами  

� Збільшення доходів членів кооперативу за рахунок організації 
циклу «заготівля-переробка-збут» 

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

� Популяризація кооперативного руху серед мешканців громади
4. Територія, на яку проект 
матиме вплив

Територія Дмитрівської ОТГ

5. Кількість мешканців, які 
використовуватимуть 

результати проекту 

� Члени сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, які 
матимуть додаткове джерело доходів

� Потенційні покупці продукції сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу, які матимуть змогу купувати місцеві 
хлібопекарські продукти за доступними цінами

� Мешканці Дмитрівської сільської ОТГ (6 тис.), які матимуть змогу 

здати на переробку зернові культури, внаслідок чого отримувати 

додаткове джерело доходів
6. Опис проблеми або 

потреби, на вирішення якої 
спрямований проект

В фермерських господарствах (ФГ) Дмитрівської об’єднаної громади 

вирощується значна кількість зернових культур (пшениця, ячмінь, жито). Це 

край фермерів-хліборобів. Такий вид діяльності є очевидним і традиційним 

там, де навколо населених пунктів є великі масиви земель с/г призначення. 
Вирощуючи сировину місцеві дрібні аграрії, як і скрізь в Україні, дуже 

залежать від сезонних коливань на ринку цін на паливно-мастильні 
матеріали та на зібрані врожаї. Вирощування та збут агро сировини 

позбавлений доданої вартості, чого не можна сказати про переробку 

сировини та виробництво готових продуктів з сировини чи продуктів 

переробки. А відтак місцеві аграрії суттєво втрачають як в ресурсах так і 
наражаються на фінансові ризики. 
На території Дмитрівської об’єднаної громади відсутні підприємства з 

переробки зернових культур, відсутні потужності з виробництва продуктів 

зі злакових культур. І вже традиційно громада має завезені продукти  

(макаронні, хлібобулочні вироби). Налаштування виробництва в громаді 
сприятиме сталому розвитку як місцевого бізнесу так і в цілому, громади.
Шляхом вирішення даної проблеми вбачаємо ініціювання створення та 

підтримку с/г обслуговуючого кооперативу з зернопереробки, діяльність 

якого сприятиме створенню нових робочих місць та, відповідно, 
збільшенню доходів фермерів, появі локального продукту, зростання рівня 

торгівлі як в громаді так і поза нею та врешті решт зростання надходжень 
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до місцевого бюджету.
Основними функціями кооперативу будуть: переробка зернових культур, 
виробництво готової продукції та її збут. 
Наразі в громаді сформувалась ініціативна група місцевих фермерів, які вже 

організували спільне підсобне господарство, запустили млин. Наступним 

етапом є заснування кооперативу з переробки зерна (вироблення 

хлібобулочних виробів).
7. Доцільність проекту Даний проект доцільно реалізувати у Дмитрівській ОТГ тому, що в громаді 

є кваліфікована робоча сила та близько знаходяться можливі великі ринки 

збуту продукції. Це дозволить вивести вирощування зернових культур на 

якісно новий рівень з генеруванням доданої вартості адже передбачається 

виробництво хлібобулочної продукції. А від так згодом більше 

акумулювати коштів в громаді.
Конкурентною перевагою товару стане те, що він буде вироблятися з 

сировини від місцевого фермера.
8. Опис проекту В рамках проекту передбачається створення та проведення державної 

реєстрації с/г обслуговуючого кооперативу, придбання обладнання для 

переробки зернових культур та виробництво хлібобулочних виробів а 

також облаштування приміщення, у якому будуть відбуватися технологічні 
процеси. 

9. Ключові етапи реалізації 
проекту

Основними етапами реалізації проекту є:
1. Підготовчий
2. Організаційний
3. Створення кооперативу
4. Облаштування приміщення для розміщення обладнання
5. Закупівля та монтаж обладнання
6. Навчання та інструктаж персоналу, членів кооперативу

10. Заходи проекту Етап 1. Підготовчий
1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, 
на якому:
 Затвердити Програму місцевого економічного розвитку 

Дмитрівської сільської 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 Дмитрівської сільської ради 

про виділення співфінансування на реалізацію проекту або отримати від 

членів ініціативної групи зі створення кооперативу гарантійний лист про 

внесення частки не менше 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 Дмитрівської сільської 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 консультантом з МЕР Програми DOBRE проектну заявку 

на реалізацію проекту
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Дмитрівської сільської ОТГ спільно 

із консультантом з МЕР Програми DOBRE
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Етап 3. Створення кооперативу
3.1. Провести громадські обговорення з метою виявлення осіб, які увійдуть 

до ініціативної групи з питань створення кооперативу
3.2. Сформувати ініціативну групу з питань створення кооперативу
3.3. Провести засідання ініціативної групи з питань створення кооперативу, 
на якому підготувати робочий план із його створення та розподілити 

завдання між членами
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Дмитрівської сільської ОТГ спільно 

із членами ініціативної групи з питань створення кооперативу
3.4. Підготувати проект Статуту кооперативу
3.5. Підготувати проект правил внутрішньої господарської діяльності 
кооперативу
3.6. Підготувати бізнес-план діяльності кооперативу
3.7. Підготувати проект Установчого договору
Виконавці заходів: підрядна організація/експерт, визначені на тендері
3.8. Визначити дату і час проведення установчих зборів, повідомити про їх 

проведення всім потенційним членам кооперативу
3.9. Провести Установчі збори кооперативу, на яких прийняти рішення про 

створення кооперативу, визначення його назви, обрання керівних органів, 
затвердження Статуту, Установчого договору і Правил внутрішньої 
господарської діяльності
3.10. Забезпечити сплату вступних внесків
3.11. Підготувати пакет документів для державної реєстрації кооперативу 

(реєстраційну картку, рішення Установчих зборів про створення 

кооперативу, Статут, Установчий договір, документи, які засвідчують, що 

члени кооперативу зробили внесок в неподільний і пайовий фонди)
3.12. Подати документи для державної реєстрації кооперативу
3.13. Отримати свідоцтво про реєстрацію кооперативу
3.14. Відкрити банківський рахунок
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Дмитрівської сільської ОТГ спільно 

із членами ініціативної групи з питань створення кооперативу

Етап 4. Облаштування приміщення для розміщення обладнання
4.1. Оголосити конкурс на вибір підрядника для здійснення ремонту 

приміщення для розміщення обладнання кооперативу
4.2. Провести, в установленому Законом порядку, тендерну процедуру 

вибору переможця
4.3.  Узгодити і укласти із переможцем Договір на ремонт приміщення
4.4. Провести ремонтні роботи у приміщенні
4.5. Отримати необхідні дозволи на підключення до інженерної 
інфраструктури та введення приміщення в експлуатацію
Виконавці заходів: члени кооперативу

Етап 5. Закупівля та монтаж обладнання
5.1.  Підготувати технічний опис предметів закупівлі
5.2. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям 

відповідного обладнання
5.3. Провести тендерну процедуру закупівлі обладнання
5.4. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю 

обладнання
5.5. Встановити і налагодити роботу обладнання
5.6. Взяти на баланс закуплене обладнання та підготувати договір про 

передання кооперативу обладнання в господарське відання (див. ст. 136 
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Господарського кодексу України). Передати обладнання кооперативу в 

господарське відання.
Робоча група з МЕР Дмитрівської сільської ОТГ спільно із членами 

ініціативної групи з питань створення кооперативу, виконавчий комітет 
Дмитрівської сільської ради ОТГ, Дмитрівська сільська рада ОТГ
5.7. Провести навчання персоналу по роботі із встановленим обладнанням. 
Провести інструктаж з техніки безпеки.
Виконавці заходів: члени кооперативу

11. Очікувані результати від 

реалізації проекту
1. Зареєстровано с/г обслуговуючий кооператив. 
2. Відремонтовано приміщення для розміщення обладнання. 
3. Закуплено та запущено обладнання. 
4. Створено нові робочі місця (6-8 роб. місця) на території громади. 
5. Створено додаткові джерела доходів громадян.
6. Виробництво та популяризація локальних харчових продуктів 

7. Популяризовано ідею створення с/г обслуговуючих кооперативів
12. Графік реалізації 
проекту і його тривалість

Тривалість проекту – 12 – 15 місяців. Графік реалізації проекту у Частині 3. 

План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку.
13. Необхідні фінансові 
ресурси, тис. грн.

Розподіл 
фінансування по 

джерелах 
фінансування, грн.

№ 
п/п Стаття витрат шт

Загальна 
вартість 
з ПДВ, 

грн. ДОБРЕ Коопе-
ратив

1
Просіювач муки мод. 
SF 100

1
105550 105550  

2

Тістоміс зі 
стаціонарною діжею 
мод. IRIS 80

1
197800 197800  

3
Вакуумний поділювач 
JAC GD

1
467200 467200  

4
Тістоформувальна 
машина JAC UNIC

1
176800 176800  

5

Автоматична 
розстоєчна камера 
мод. PCR 6080.2.2

1
132300 132300  

6

Піч ротаційна мод. 
ROTOR VORTEX 
PELLET 80x120

1
775000 775000  

7

Стіл виробничий з 
нержавійки 
1800х700х850мм 3 13200 13200  

8

Стіл виробничий з 
полицею 
1500Х700Х850мм

2
7200 7200  

9

Ванна мийна зварна 
(з нержавійки) на 3 
секції

1
7900 7900  

10
Стелаж з нержавійки 
на 4 полиці 2

13000 13000  

11 Холодильник 1 14000 14000  

12
Товарні платформні 
ваги 600ВП1 1

7650 7650  

13 Ваги настільні 3ВП1 2 5400 5400  

14
Вагонетка до 
ротаційної печі 4

42300 42300  

15

Деко для випічки з 
алюмінізірованної 
сталі 600х800

36
16524 16524  

16 Деко для випічки 18 5076 5076  
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600х800 з 
перфорацією

17

Форма алюмінієва 
хлібопекарна Л-7 
(Посилена)

22
10692 10692  

18
Лотки дерев'яні для 
зберігання хліба 20

1040 1040  

19

Ящики для хлібо-
булочних виробів тип 
В-324

30
4860 4860  

20

Стелажі для 
зберігання хлібо-
булочних виробів

4
11084 11084  

21
Бойлер JUNIOR NTS 
100

1
2399 2399  

22
Машина для нарізки 
хліба Frosty CG-31D

1
24743 24743  

23

Ремонт приміщення 

(підлога, стіни, вікна, 
електропроводка 

розрахована на 380 V, 

каналізація, 
підведена вода)

1

840000 840000 

24

 Дозволи на 

підключення до 

інженерної 
інфраструктури 

(електромережа), 
експлуатаційний 

дозвіл (ХАСП) 

 

40000 0  40 000

25

 Послуги з реєстрації 
торгової марки  

5000 0  5 000

 ВСЬОГО  2926718 2041718 885000

14. Можливі джерела 

співфінансування проекту
Кошти засновників/членів кооперативу – 885 000 грн. 
Регіональні, національні, міжнародні та інші програми, в рамках яких 

можна отримати грантове фінансування, в т. ч. кошти Програми DOBRE –  

2041718 грн.  
15. Нефінансові ресурси, 
необхідні для реалізації 
проекту
(документація, дозволи, 
інфраструктура, природні 
ресурси тощо)

Виконання ремонту приміщення для розміщення обладнання
Дозволи на підключення приміщення до інженерної інфраструктури
Сертифікація ХАСП
Свідоцтво на торгову марку

16. Виконавці проекту 

(Основні, підтримка, імена 

осіб)

Загальна координація реалізації проекту:
Робоча група з місцевого економічного розвитку
Основні виконавці: 
ініціатори створення кооперативу – місцеві фермерські господарства
Підтримка виконання проекту:
- Володимир Півняк – заступник сільського голови 

17. Заінтересовані сторони 

в реалізації проекту
Члени кооперативу «Зерносмак»
Місцева влада Дмитрівської ОТГ
Мешканці Дмитрівської ОТГ, особливо хто має земельні паї
Місцеві підприємці, які здійснюють торгівлю
Оптові підприємства, які працюють на території району

18. Джерела додаткової 
інформації

Український державний фонд підтримки фермерських господарств - 

http://udf.gov.ua/
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Міжнародний благодійний фонд «Добробут громад» - http://dobrobut-

hromad.org/

Програма USAID «Агросільрозвиток» - 

https://www.facebook.com/usaid.ards

19. Інше

ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №3
1.Назва проекту Створення та облаштування ярмарково-фестивальної площі 

в с. Дмитрівка , як частина відкритого громадського 

простору Дмитрівської сільської ОТГ
2. Стратегічна і 
оперативна цілі, до яких 

має відношення даний 

проект 

Стратегічна ціль 1: Економічно сильна громада веде 

екологічно чистий бізнес у сфері сільського господарства, 
переробки, лісового господарства та агротуризму, 
забезпечуючи роботу та гідний дохід жителям та 

приїжджим фахівцям.
Операційна ціль 1.4. Ініціювання заходів, спрямованих на 

створення нових суб’єктів підприємництва на території 
громади.

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

Мета проекту – створення умов для покращення 

можливостей жителів громади до самозайнятості, надасть 

поштовх для подолання бідності шляхом сприяння 

підприємницької, туристичної та фермерської діяльності, 
поліпшить умови культурного та творчого розвитку для 

населення. Також організація навчання та розвитку 

підприємництва серед населення громади, отримання ними 

професійних знань, навичок для подальшого 

започаткування власного бізнесу, сприяння професійному 

зростанню та самореалізації молоді.
Передбачається створення необхідної інфраструктури для 

ведення торговельно-ярмаркової діяльності. В комплекс 

ярмарково-фестивальної площі увійдуть такі об’єкти:
- ярмаркова площа з облаштованими торговими рядами та 

мобільними ятками;
- фестивальна площа (з придбанням мобільної сцени).
Також в рамках проекту передбачається розробка концепції 
та проведення фестивалю.
Завдання проекту: 
 Розробити та затвердити концепцію вигляду території 
ярмарково-фестивальної площі;
 Отримати консультаційну допомогу від дизайнерів з 
просторового планування для експертизи та рекомендації 
розвитку даного місця;
 Облаштувати торгову інфраструктуру ярмаркової площі, 
підвести необхідні комунікації, створити санітарну зону;
 Виокремити та облаштувати фестивальну зону, придбати 

необхідне обладнання для проведення фестивалів;
 Провести промоційну кампанію з популяризації 
ярмаркової площі та місцевої продукції;
 Організувати та провести фестиваль;
 Залучити заклади підготовки та перепідготовки по 

розвитку  та навчанню підприємницької діяльності в літні 
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періоди ;

 Забезпечення підприємницької, туристичної та 

фермерської діяльності, поліпшення умови культурного та 

творчого розвитку для населення;
 Забезпечення жителів громади додатковими видами 

продукції та послуг;
 Надання дітям та молоді громади професійних знань та 

навичок в літні періоди. 
4. Територія, на яку 

проект матиме вплив
Територія Дмитрівської сільської ОТГ до якої увійшло 10 

населених пунктів, а також потенційно заохочуватиме 

людей з сусідніх територій районів відвідувати громаду.
5. Кількість мешканців, 
які 
використовуватимуть 

результати проекту 

- Жителі Дмитрівської сільської ОТГ (5263 осіб, з них 

чоловіків – 2535, жінок - 2729);

- Підприємці, які орендуватимуть торгові площі та торгові 
місця;
Туристи, які відвідуватимуть громаду;
- Потенційні покупці продукції, виробленої в процесі 
діяльності населення громади;
- Мешканці Дмитрівської сільської ОТГ, які отримають 

можливість користатися послугами ярмаркової-
фестивальної площі.

6. Опис проекту Дмитрівська ОТГ потребує серйозної роботи з розвитку 

підприємництва. В основі успішної організації заходів з 
економічного розвитку громади лежить створення такого 

бізнес-клімату, який сприятиме створенню нових фірм та 

розширенню існуючих, залучення інвестицій, появі нових 

робочих місць, збільшенню самозайнятості населення, 
зростанню доходів та рівня життя жителів громади.
На території Дмитрівської сільської ради на сьогодні немає 
місця, яке б було центром активності місцевого бізнесу та 

соціально-культурного відпочинку жителів. Однак 

стимулювання розвитку локальних ініціатив через 
створення зон для ярмаркової торгівлі, а також культурного 

розвитку є невід’ємним елементом зростання громади.
Наразі існуюча ярмаркова площа, це стихійний ринок, де 

відбувається торгівля товаровиробників. Місця для торгівлі 
не облаштовані, електрика, місця для паркування.
Оскільки, площа функціонує, як об’єкт торгівлі, не на 

постійній основі, та враховуючи привабливе територіальне 

розташування (у центральній частині села), то він може 

бути і чудовою локацією для проведення різноманітних 

фестивалів, концертів, народних зборів і навчання 

підприємництва серед населення громади та святкувань 

громади. Крім того, територія поруч з площею дозволяє 
створити, у майбутньому, чудову інфраструктуру для 

соціально-культурного дозвілля мешканців.
Створення ярмарково-фестивальної площі, є ключовим 

проектом в організації мережі спеціально облаштованої 
інфраструктури ведення підприємницької діяльності на 

території Дмитрівської сільської ОТГ.
В рамках проекту передбачається облаштувати простір 

ярмарково-фестивальної площі, перетворити його в 

потужний громадський простір, який міг би допомогти 
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реалізувати місцеву продукцію, гуртувати мешканців 

громади та приваблювати туристів.
7. Доцільність проекту Реалізація даного проекту створить умови для 

самозайнятості населення, стимулюватиме розвиток 

внутрішнього споживчого та туристичного ринків, 
поліпшить умови культурного та творчого розвитку для 

населення, наддасть поштовх для подолання бідності 
шляхом сприяння підприємницької, туристичної та 

фермерської діяльності.
Крім того покращиться зовнішній вигляд центральної 
частини селища, інвестиційна привабливість та імідж 

громади. 
8. Ключові етапи 

реалізації проекту
1. Підготовчий
2. Етап впровадження
3. Завершальний

9. Заходи проекту Етап 1. Підготовчий
- Затвердити Програму місцевого економічного розвитку 

Дмитрівської сільської ОТГ;
- Сформувати робочу групу з реалізації проекту;
- Визначити відповідальну особу за реалізацію проекту;
- Висвітлити на веб сайті громади проект будівництва 

ярмарково-фестивальної площі для ознайомлення 

мешканців, провести збір зауважень та пропозицій.
Етап 2. Впровадження проекту
- Розробити детальний план та ландшафтний дизайн 

території;
- Отримати технічні умови приєднання до електромережі та 

водопостачання;
- Розробити та затвердити проектно-кошторисну 

документацію;
- Провести, в установленому Законом порядку, процедуру 

закупівлі товарів та послуг необхідних для будівництва 

ярмарково-фестивальної площі;
- Провести роботи згідно проектно-кошторисної 
документації з влаштуванням торговельних рядів та 

виокремленням фестивальної зони.
Етап 3. Завершальний
- Провести урочисте відкриття ярмарково-фестивальної 
площі, з впровадженням фестивалю;
- Підготувати звіт про реалізацію проекту.

10. Очікувані 
результати від 

реалізації проекту

В результаті реалізації проекту буде:
- розроблено детальний план та ландшафтний дизайн 

території;
- створено облаштовану зону з торговельними рядами;
- створено виокремлену фестивальну зону;
- створено умови для самозайнятості населення, розвитку та 

навчання підприємницької діяльності;
- створено умови для стимулювання розвитку внутрішнього 

споживчого та туристичного ринків;
- збільшено попит на місцеву продукцію;
- підвищено економічну спроможність місцевих мешканців 

та бізнесу шляхом покращення можливостей збуту та 
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купівлі місцевої продукції;
- підвищено безпеку та комфорт перебування на місцевому 

ринку;
- сформовано потужний громадський простір за принципом 

«плейсмейкінг», який сприятиме активізації місцевого 

бізнесу та гуртуватиме мешканців громади;
- поліпшено умови культурного та творчого розвитку для 

населення;
- покращено зовнішній вигляд центральної частини села та 

підвищена інвестиційна привабливість сусідніх об’єктів 

нерухомості  та імідж громади.
11. Графік реалізації 
проекту і його 

тривалість

Тривалість проекту 12 місяців (4 квартал 2019 року – 3 

квартал 2020 року). Графік реалізації проекту у Частині 3. 

План дій з впровадження Програми місцевого 

економічного розвитку.
12. Необхідні фінансові 
ресурси, тис. грн.

Загальний бюджет проекту – 5698417,26 тис. грн в т. ч. 
Внесок громади:
- 303186,06 тис. грн (виготовлення проектно- кошторисної 
документації, авторський та технічний нагляд)
- 5393965,96 тис. грн (загально будівельні роботи,)
Грантове фінансування:
1265,806 тис. грн (придбання будівельних матеріалів, 
санітарного модуля, , малих архітектурних форм, сцени, 
садово-паркового обладнання, торгового обладнання)

13. Можливі джерела 

співфінансування 

проекту

Бюджет Дмитрівської сільської ОТГ, 
грантове фінансування, в т. ч. кошти Програми DOBRE

14. Нефінансові ресурси, 
необхідні для реалізації 
проекту
(документація, дозволи, 
інфраструктура, природні ресурси 

тощо)

Дизайнерські рішення технічна та експертна допомога від 

програми DOBRE

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

Робоча група з місцевого економічного розвитку
Підтримка:
Чернікова Людмила Михайлівна -  заступник сільського 

голови з питань фінансів та бухгалтерської звітності;
Міркотан Лідія Олександрівна – начальник відділу 

культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Дмитрівської сільської ради.
16. Заінтересовані 
сторони в реалізації 
проекту

Місцева влада Дмитрівської сільської ОТГ;
Мешканці Дмитрівської сільської ОТГ;
Комунальне підприємство;
Представники малого і середнього бізнесу

17. Джерела додаткової 
інформації

-

18. Інше -
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Частина 3.

План дій з впровадження
Програми місцевого економічного розвитку
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Рік Тип заходу з МЕР
для створення сприятливого 

економічного середовища в 

ОТГ
2019 2020 2021

Квартал Квартал Квартал

План дій запровадження Програми 

місцевого економічного розвитку

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

1

Підтр
имка 

існую
чого 

бізне
су

2

Заох
очен
ня до 

підпр
иємн
ицтва

3

Залуч
ення 

та 

робо
та з  

інвес
тора
ми

4

Розвиток 

робочої 
сили, 

профоріє
нтація 

для 

молоді, 
школярів

Проект місцевого економічного 

розвитку №1: Створення та 

підтримка сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу 

«Сирний рай»
Етап 1. Підготовчий
1.1. Провести засідання Робочої 
групи з місцевого економічного 

розвитку, на якому:
 Затвердити Програму 

місцевого економічного розвитку 

Дмитрівської сільської 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 спів фінансування
 Підготувати проект рішення 

на сесію Дмитрівської сільської 
селищної ради про виділення спів 

фінансування 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
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 
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на реалізацію проекту
Етап 3. Створення кооперативу
3.1. Провести громадські 
обговорення з метою виявлення 

осіб, які увійдуть до ініціативної 
групи з питань створення 

кооперативу
3.2. Сформувати ініціативну групу з 

питань створення кооперативу
3.3. Провести засідання ініціативної 
групи з питань створення 

кооперативу, на якому підготувати 

робочий план із його створення та 

розподілити завдання між членами
3.4. Підготувати проект Статуту 

кооперативу
3.5. Підготувати проект правил 

внутрішньої господарської 
діяльності кооперативу
3.6. Підготувати бізнес-план 

діяльності кооперативу
3.7. Підготувати проект Установчого 

договору
3.8. Визначити дату і час проведення 

установчих зборів, повідомити про їх 

проведення всім потенційним 

членам кооперативу
3.9. Провести Установчі збори 

кооперативу, на яких прийняти 

рішення про створення 

кооперативу, визначення його 

назви, обрання керівних органів, 
затвердження Статуту, Установчого 

договору і Правил внутрішньої 
господарської діяльності
3.10. Забезпечити сплату вступних 

внесків
3.11. Підготувати пакет документів 

для державної реєстрації 
кооперативу
3.12. Подати документи для 

державної реєстрації кооперативу
3.13. Отримати свідоцтво про 

реєстрацію кооперативу
3.14. Відкрити банківський рахунок
Етап 4. Облаштування приміщення 

(100 м2) для розміщення 

обладнання
4.1. Оголосити конкурс на вибір 

підрядника для здійснення ремонту 

приміщення для розміщення 

обладнання кооперативу
4.2. Провести, в установленому 
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Законом порядку, тендерну 

процедуру вибору переможця
4.3.  Узгодити і укласти із 

переможцем Договір на ремонт 
приміщення
4.4. Провести ремонтні роботи у 

приміщенні
4.5. Отримати необхідні дозволи на 

підключення до інженерної 
інфраструктури та введення 

приміщення в експлуатацію
Етап 5. Закупівля та монтаж 

обладнання
5.1.  Підготувати технічний опис 

предметів закупівлі
5.2. Надіслати технічний опис 

предметів закупівлі 
виробникам/продавцям 

відповідного обладнання
5.3. Провести тендерну процедуру 

закупівлі обладнання
5.4. Узгодити і укласти із 

переможцями тендеру Договір на 

закупівлю обладнання
5.5. Встановити і налагодити роботу 

обладнання
5.6. Взяти на баланс закуплене 

обладнання 

5.7. Провести навчання персоналу 

по роботі із встановленим 

обладнанням

Проект місцевого економічного 

розвитку №2: Створення і 
підтримка сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу по 

переробці зернових культур 

«Зерносмак»
Етап 1. Підготовчий
1.1. Провести засідання Робочої 
групи з місцевого економічного 

розвитку, на якому:
 Затвердити Програму 

місцевого економічного 

розвитку Дмитрівської 
сільської ОТГ та План дій з її 
впровадження

 Прийняти рішення про 

реалізацію проекту в рамках 

компоненту «Місцевий 

економічний розвиток» 

Програми DOBRE

 Підготувати лист-звернення 
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до Програми DOBRE про 

підтримку проекту та його 

співфінансування
 Підготувати проект рішення 

на сесію Дмитрівської 
сільської селищної ради про 

виділення спів фінансування 

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
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. Створення кооперативу
3.1. Провести громадські 
обговорення з метою виявлення 

осіб, які увійдуть до ініціативної 
групи з питань створення 

кооперативу
3.2. Сформувати ініціативну групу з 

питань створення кооперативу
3.3. Провести засідання ініціативної 
групи з питань створення 

кооперативу, на якому підготувати 

робочий план із його створення та 

розподілити завдання між членами
3.4. Підготувати проект Статуту 

кооперативу
3.5. Підготувати проект правил 

внутрішньої господарської 
діяльності кооперативу
3.6. Підготувати бізнес-план 

діяльності кооперативу
3.7. Підготувати проект Установчого 

договору
3.8. Визначити дату і час проведення 
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установчих зборів, повідомити про їх 

проведення всім потенційним 

членам кооперативу
3.9. Провести Установчі збори 

кооперативу, на яких прийняти 

рішення про створення 

кооперативу, визначення його 

назви, обрання керівних органів, 
затвердження Статуту, Установчого 

договору і Правил внутрішньої 
господарської діяльності
3.10. Забезпечити сплату вступних 

внесків
3.11. Підготувати пакет документів 

для державної реєстрації 
кооперативу
3.12. Подати документи для 

державної реєстрації кооперативу
3.13. Отримати свідоцтво про 

реєстрацію кооперативу
3.14. Відкрити банківський рахунок
Етап 4. Підготовка земельної 
ділянки
4.1. Підготувати проект рішення 

Дмитрівської сільської селищної 
ради про співробітництво з 

кооперативом
4.2. Подати на розгляд Дмитрівської 
сільської ради проект рішення про 

співробітництво
4.3. Отримати рішення Дмитрівської 
сільської ради про співробітництво
4.4. Підписання договорів з 

об'єктами соціальної сфери
4.5. Провести ремонтні роботи та 

отримати технічні умови на 

підключення до інженерної 
інфраструктури
Етап 5. Закупівля та монтаж 

обладнання
5.1.  Підготувати технічний опис 

предметів закупівлі
5.2. Надіслати технічний опис 

предметів закупівлі 
виробникам/продавцям 

відповідного обладнання
5.3. Провести тендерну процедуру 

закупівлі обладнання
5.4. Узгодити і укласти із 

переможцями тендеру Договір на 

закупівлю обладнання
5.5. Встановити обладнання
5.6. Отримати необхідні дозволи на 
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підключення до інженерної 
інфраструктури
5.7.Налагодити роботу обладнання
5.8. Взяти на баланс закуплене 

обладнання
5.9. Провести навчання персоналу 

по роботі із встановленим 

обладнанням
Проект місцевого економічного 

розвитку №3. 

Створення та облаштування 

ярмарково-фестивальної площі в с. 
Дмитрівка, як частина відкритого 

громадського простору 

Дмитрівської сільської ОТГ

Етап 1. Підготовчий

Затвердити Програму місцевого 

економічного розвитку Дмитрівської 
сільської ОТГ;

- Сформувати робочу групу з 

реалізації проекту;

- Визначити відповідальну особу за 

реалізацію проекту;

- Висвітлити на веб сайті громади 

проект будівництва ярмарково-
фестивальної площі для 

ознайомлення мешканців, провести 

збір зауважень та пропозицій.

Етап 2. Впровадження проекту

Розробити детальний план та 

ландшафтний дизайн території;

- Отримати технічні умови 

приєднання до електромережі та 

водопостачання;

- Розробити та затвердити проектно-
кошторисну документацію;

- Провести, в установленому 

Законом порядку, процедуру 

закупівлі товарів та послуг 
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необхідних для будівництва 

ярмарково-фестивальної площі;

- Провести роботи згідно проектно-
кошторисної документації з 

влаштуванням торговельних рядів та 

виокремленням фестивальної зони.

Етап 3. Завершальний

- Провести урочисте відкриття 

ярмарково-фестивальної площі, з 

впровадженням фестивалю;

- Підготувати звіт про реалізацію 

проекту.
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