ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного
бюджету, отриманих від Європейського Союзу

Назва проекту

Ініціатор проекту

Створення комунального навчально-дорадчого Центру
сільського розвитку для обслуговування Пирятинського,
Гребінківського, Оржицького, Чорнухинського, Лубенського
районів
Полтавська обласна державна адміністрація, 36014, м.
Полтава, вул. Соборності 45, код ЄДРПОУ 00022591

Замовник проекту
(у разі наявності)

Пирятинська районна державна адміністрація, 37000,
Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна 42, код ЄДРПОУ
04057497
Програма регіонального
Програма регіонального розвитку „Сільський розвиток“.
розвитку
Напрямок 4.1 „Диверсифікація підприємницької діяльності у
сільській місцевості“.
Назва завдання Державної
Стратегічна ціль №1 „Підвищення конкурентоспроможності
стратегії регіонального
регіонів“, операційна ціль „Створення умов для поширення
розвитку на період до 2020
позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток
року, якому відповідає проект сільської
місцевості“,
напрямок
„Розвиток
сільської
місцевості“,
завдання
„
Раціоналізація
структури
сільськогосподарського виробництва для зростання його
доданої вартості “ та „ Диверсифікація сільськогосподарського
виробництва, розвиток альтернативних видів економічної
діяльності у сільській місцевості “ Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014
року № 385, якому відповідає проект)
Регіон(и), територія(ї) або
Пирятинський, Лубенський, Гребінківський,
місто(а), що отримають вигоду Чорнухинський, Оржицький райони Полтавської області.
від реалізації проекту
Тривалість проекту
36 місяців
Загальний бюджет проекту
32653238,9грн.
Очікуваний обсяг
Разом
1 рік
2 рік
3 рік
фінансування проекту:
з державного бюджету
31027530,9
14591814,26 грн. 11664652,83 4771063,81 грн.
грн.
грн.
з інших джерел

1625708 грн.

825708 грн.

400000 грн. 400000 грн.

Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі
проекту

Загальна
ціль:
створення
сприятливих
умов
та
стимулювання розвитку сучасних кооперативних форм
господарювання та органічного виробництва на селі,
підвищення доходів та зниження безробіття серед селян
шляхом створення комунального навчально-дорадчого Центру
сільського розвитку для обслуговування Пирятинського,
Гребінківського, Оржицького, Чорнухинського, Лубенського
районів.

Конкретні цілі:
1) Формування бази для навчання та впровадження нових
форм і технологій сільськогосподарського виробництва серед
дрібних
селянських
господарств
Пирятинського,
Гребінківського, Оржицького, Чорнухинського, Лубенського
районів.
2) Забезпечення активного розвитку в районах нових форм і
напрямків землеробства, переробки продукції, кооперації.
3) Популяризація та просування продукції місцевих
сільськогосподарських
товаровиробників
регіону
на
вітчизняному та закордонних споживчих ринках.
Цільові групи проекту та
Березоворудська
сільська
рада,
Пирятинська
кінцеві бенефіціари проекту
райдержадміністрація,
сільські
ради
Пирятинського,
Гребінківського, Чорнухинського, Оржицького, Лубенського
районів, сільські жителі вищеназваних районів, які зайняті у
сферах особистого селянського господарства, дрібного
фермерства, кооперативах (орієнтовною кількістю 20000 чол.),
учні та студенти області.
Очікувані результати проекту
1) Створення комунального навчально-дорадчого Центру
сільського розвитку.
2) Облаштування матеріальної бази для діяльності Центру,
навчання селян, школярів, студентів та створення зразкового
господарства
–
дослідного
поля
для
практичного
відпрацювання технологій.
3) Організація надання навчальних послуг та консультацій
по організації органічного землеробства, кооперативів,
підвищення ефективності роботи вже існуючих господарств,
впровадження нових виробництв та напрямків зайнятості
сільського населення, що призведе до збільшення кількості
органічних
господарств,
кооперативів,
підвищенню
ефективності їх роботи та переходу до випуску продукції з
високою доданою вартістю.
4) Практична підтримка новостворених кооперативів та
органічних господарств, надання їм в оренду тимчасово вільної
техніки та обладнання, організація стажування представників
дрібного господарювання закордоном;
5) Створення ефективного бренду „Полтавські органічні
продукти“.
Економічна та/або бюджетна
Збільшення доходів бюджетів сільських рад, де будуть
ефективність реалізації
створені кооперативи на 15-20 тис. грн., збільшення доходів
проекту (наскільки дотичне) бюджету Березоворудської сільської ради, при якій буде
засновано даний Центр - на 50 тис. грн. та бюджету
Пирятинської районної ради - на 50 тис. грн. щорічно.

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Після завершення реалізації проекту Центр вийде на
самоокупність і буде отримувати прибуток за рахунок надання
навчальних, консультаційних послуг особистим селянським
господарствам та кооперативам, надання їм в оренду тимчасово
вільної техніки та обладнання, реалізація власноруч вирощеної
та переробленої на дослідному полі продукції, роялті від

використання бренду „Полтавські органічні продукти“. Термін
окупності проекту оцінюється в 10 років. Реалізація проекту
стимулювати впровадження нових сучасних технологій
виробництва сільськогосподарської продукції серед дрібних
господарств та кооперативів, перехід селян від виробництва
сировини до виробництва готових товарів з високою доданою
вартістю. Організація експорту органічної продукції закордон
збільшить валютну виручку регіону.
Cоціальний вплив (наскільки
Діяльність Центру дасть поштовх розвитку кооперативів та
дотичне)
органічних господарств, оскільки зацікавлені групи отримають
знання та доступ до сучасних технологій на доступних умовах.
Завдяки цьому буде створено в 5 районах регіону не менше 70
нових робочих місць та до 500 людей буде самозайнято у
власному чи кооперативному господарстві. Очікується, що це
знизить рівень безробіття на селі до кінця реалізації проекту на
10% та збільшить доходи селян на 20-30%, відповідно
покращить якість життя селян і знизить міграційні відтоки
населення.
Eкологічний вплив (наскільки
Впровадження новітніх екологічно технологій вирощування
дотичне)
рослин та відгодівлі тварин в господарствах регіону, які будуть
екологічно безпечними та замінять сучасні способи
виробництва, що базуються на надмірному використанні
хімічних агентів. Крім цього впровадження органічного
землеробства, що пов’язане з повною відмовою від
використання хімічних добавок в грунт, знизить рівень
забруднення земель, води та повітря пестицидами,
стимуляторами, добривами тощо, а також дозволить
продукувати екологічно чисту їжу, що покращуватиме здоров’я
населення.
Основна діяльність за
Основна діяльність за проектом передбачає:
проектом
- створення та навчання робочої групи при Пирятинській
райдержадміністрації для створення та запуску роботи
комунального підприємства;
- юридична реєстрація комунального підприємства;
- реконструкція та ремонт будівлі під навчально-дорадчий
Центр;
- облаштування дослідного поля з прогресивного
органічного вирощування ягід, фруктів, овочів, грибів, квітів,
розведення риб, раків;
- закупівля техніки і обладнання для обробки землі,
облаштування міні цехів з переробки продукції та її зберігання;
- набір та підготовка викладацьких та експертних кадрів у
галузі органічного землеробства, організації дрібних
виробництв з переробки продукції, створення кооперативів,
маркетингу;
- стимулювання збільшення кількості господарств
органічного землеробства та кооперативів, освоєння ними
нових видів діяльності та перехід від виробництва сировини до
виробництва готової продукції;
- надання послуг з практичної підтримки кооперативів,
органічних господарств;

Актуальність проекту:
обґрунтування необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та
реалістичності виконання
проекту

Спроможність забезпечити
стійкий результат реалізації
проекту

Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг іноземного виробника,
які використовуються під час

- організація стажування бажаючих учасників навчання
Центру закордоном;
- розробка бренду „Полтавські органічні продукти“;
- проведення рекламної компанії щодо популяризації бренду
„Полтавські органічні продукти“;
- Юридичне та фактичне забезпечення відповідності
продукції, що вироблятиметься кооперативами та органічними
виробництвами національним та міжнародним стандартам
якості;
- Сприяння та підтримка продажу продукції кооперативів та
органічних господарств під єдиним брендом в Україні та
закордоном.
Сучасна
економічна
модель
розвитку
сільського
господарства в регіоні, коли більшість земель орендуються
агрохолдингами і засіваються технічними культурами, не
створює достатньої кількості при цьому робочих місць. Селяни
змушені займатися натуральним підсобним виробництвом
продукції з низькою доданою вартістю. Це провокує високий
рівень безробіття на селі, низькі доходи, стимулює міграційні
відтоки молоді та як наслідок поступове вимирання сіл.
Реалізація проекту дасть змогу активізувати створення нових
високоефективних кооперативів, органічних господарств,
робочих місць при них, і значна частина селян зможе
ефективно займатися підсобним господарством чи стати
учасником кооперативу і підвищити свої доходи до рівня
середньообласних, і таким чином, отримають один з
найважливіших стимулів залишитися на селі – роботу та
належний дохід. Як результат, галузь сільського господарства,
вийде на якісно новий рівень, почнуть відроджуватися села.
Після завершення реалізації проекту створений Центр буде
фінансувати свої видатки за рахунок доходів від надання
платних навчальних, консультаційних послуг особистим
селянським господарствам та кооперативам, надання їм в
оренду тимчасово вільної техніки та обладнання, реалізації
власноруч вирощеної та переробленої на дослідному полі
продукції, роялті від використання бренду „Полтавські
органічні продукти“. Це дозволить вже до кінця 3-го року
діяльності Центру повністю стати фінансово самостійним,
прибутковим підприємством. Термін окупності проекту
оцінюється в 10 років.
75% або 24489929,17 грн.

25% або 8163309,73 грн.

