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Сільський розвиток. 2.1. Диверсифікація підприємницької
діяльності у сільській місцевості

Назва завдання Державної стратегії
регіонального розвитку на період до
2020 року, якому відповідає проект

Створення
рівних
умов
для
підтримки
сільськогосподарських виробників незалежно від їх виду,
типу, розміру, форми власності та господарювання
Раціоналізація структури
сільськогосподарського
виробництва для зростання його доданої вартості
Диверсифікація сільськогосподарського виробництва,
розвиток альтернативних видів економічної діяльності у
сільській місцевості
«
Стимулювання зайнятості населення в сільській
місцевості
поза
сферою
сільськогосподарського
виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу,
сільського туризму, народних ремесел і промислів,
підприємств сфери послуг, збору та переробки дикорослих
ягід і грибів, лікарської сировини тощо

Регіон(и), територія(ї) або місто(а),
що отримають вигоду від реалізації
проекту

Населені пункти, які входять до складу Недобоївської та
Клішковецької ОТГ Хотинського району, Сторожинецької
ОТГ
Сторожинецького
району,
Вашківецької
ОТГ
Вижницького району та Волоківської ОТГ Глибоцького
району Чернівецької області - всього в 25 населених пунктах
члени громад
отримають пряму вигоду, в 30 населених
пунктах
отримають
знання
з питань
створення
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, все
населення області отримає нові види якісної продукції
переробки фруктів, ягід, м ’яса та послуг.

Тривалість проекту
Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг фінансування
проекту:
з державного бюджету
з інших джерел
Загальні та конкретні цілі проекту

24 місяці

25630000,00
Разом
1 рік

грн.
2 рік

3 рік

21000000,00 16978460,00 4021540,00
20450000,00 16428460,00 4021540.00
(грн)
грн.
(грн)
550000,00
550000,00
грн.
Загальними цілями реалізації даного проекту є:
Підвищення доходів
сільського населення регіону та
надходжень до місцевих бюджетів;
- Підвищення зайнятості сільського населення.

Цільові групи проекту та кінцеві
бенефіціари проекту

Очікувані результати проекту

Економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Конкретні цілі проекту:
Створення нових виробничих потужностей та розширення
переліку виробленої продукції та надання послуг ;
Підвищення доходів сільських жителів та надходжень до
місцевих бюджетів за рахунок збільшення
реалізації
фруктів, ягід, м ’яса, продукції їх переробки та надання
додаткових послуг;
Створення нових робочих місць.
Цільові групи проекту - це сільськогосподарські
товаровиробники та члени ОТГ на території яких
реалізовується
проект,
які
отримають
безпосередню
економічну вигоду від реалізації проекту, ставши членами
СОК та отримавши додаткові доходи від отриманих послуг, а
також вигоду від
додаткових надходжень до місцевих
бюджетів (бюджетна вигода). Крім того, в рамках проекту
буде проводитись інформаційна та навчальна компанія по
залученню інших ОТГ регіону до створення СОК-ів,
відповідно їх члени також отримають вигоду від одержаних
додаткових знань та навичок. В кінцевому результаті вигоду
отримає все населення регіону та України, бо отримає для
споживання нові, якісні види продукції переробки.
Результатом реалізації проекту буде - створено 4 СОК-и та
облаштовано їх матеріальну базу: •
1 - із заготівлі, реалізації, переробки фруктів та ягід на
території Недобоївської ОТГ;
1 - із заготівлі, реалізації, переробки ягід в Сторожинецькій
ОТГ;
1 - із заготівлі, реалізації, переробки м ’яса у Вашківецькій
ОТГ;
1 - по ремонту та обслуговуванню сільськогосподарської
техніки у Волоківській ОТГ.
Результати діяльності створених кооперативів: підвищено
доходи сільських жителів, збільшено надходжень до місцевих
бюджетів, створено нові робочі місця, створено нові види
продукції,
нові
виробничі
потужності,
підвищено
конкурентноспроможність продукції та послуг, створено
умови для організації обслуговуючих кооперативів в інших
ОТГ регіону.
На час завершення проекту - збільшено доходи сільського
населення регіону
на 15 відсотків
та доходи місцевих
бюджетів на 10 відсотків.
За рахунок створення додаткових робочих місць - підвищено
зайнятість населення на 10 відсотків.
Доходи сільських жителів та надходження до місцевих
бюджетів за рахунок збільшення реалізації фруктів, ягід,
м ’яса , продукції їх переробки та надання додаткових послуг
на території сіл Недобоївської, Клішковецької,
Сторожинецької, Вашківецької та Волоківській ОТГ зростуть
на 20 відсотків.
Збільшено перелік продукції на 8 одиниць, а послуг на 6
одиниць.
Реалізація фруктів, ягід, м'яса, продукції їх переробки та сума
послуг по ремонту с/г техніки збільшиться на території

Інші економічні вигоди (наскільки
дотичне)

реалізації проекту на 25 відсотків.
Період окупності проекту - 5 років
Даний проект забезпечить економію енерговитрат: сушіння
фруктів та ягід в Недобоївському СОК буде проводитись на
спалюванні подрібнених гілок від обрізки садів, що стане
результатом
енергоефективності
та дасть можливість
економити традиційні енергоресурси.
Все обладнання, закуплене в рамках реалізації проекту є
сучасне та енергоекономне,
що дозволить зберегти
енергетичні ресурси та економити їх використання .
В роботі кооперативів будуть застосовані новітні інноваційні
технології, методики та практики (шокове заморожування,
новітнє обладнання та техніка, сучасна логістика)

Соціальний вплив (наскільки
дотичне)

В процесі реалізації проекту буде вивчатись ринок ЄС та
визначатися шляхи його освоєння в послідуючі роки
За рахунок створення додаткових робочих місць - підвищено
зайнятість населення на 10 відсотків.
Створено ЗО нових робочих місць, в т.ч.:
Недобоївській та Клішковецькій ОТГ - 10;
Сторожинецькій -7;
Вашковецькій - 6;
*
Волоківській -7
Буде покращено якість та доступність послуг по реалізації
фруктів, ягід, м ’яса, продукції їх переробки, послуг по ремонту
сільськогосподарської техніки для більш як 40 тис. чоловік
Створення
в
процесі
реалізації
4-х
обслуговуючих
кооперативів та їх матеріально-технічної бази, вплине на
якість та інтенсивність процесів реформ та трансформаційних
перетворень,
зокрема,
дасть
можливість
розвитку
новостворених ОТГ та, як позитивний приклад вплине на
розвиток інших ОТГ регіону, а також стане прикладом для
об’єднання інших громад у ОТГ.
В проекті буде забезпечено тендерну рівність, зокрема членам
кооперативу стануть, як чоловіки, так і жінки, молодь такс»
активно залучатиметься до процесу реалізації проекту і
кінцевому результаті до отримання прямих вигод.

Екологічний вплив (наскільки
дотичне)

Запровадження процесів переробки та надання послуг буде
організовано на сучасному рівні на новітньому обладнанні, яке
забезпечить екологічність та не матиме негативного впливу на
навколишнє середовище.
Крім того, для роботи сушок в СОК с.Недобоївці, будуть
використовуватись подрібнені гілки від обрізки садів, що
також позитивно вплине на збереження навколишнього
середовища та зменшення його забруднення.

Основна діяльність за проектом

Для реалізації проекту замовником буде створено Робочу
групу, яка у відповідності до планових завдань проводитиме
діяльність по їх виконанню. Крім того, партнерами по
реалізації проекту будуть Недобоївська ОТГ - партнер 1.

Клішковецька ОТГ - партнер 2, Сторожинецька ОТГ - партнер
3, Вашківецька ОТГ - партнер 4 та Волоківська ОТГ - партнер
5, які будуть проводити будівельні та ремонтні роботи,
закупівлю обладнання та його монтаж, закупівлю техніки та
послуг.
Робочою групою в рамках проекту будуть проводитись:
презентація проекту, інформаційні зустрічі з членами ОТГ,
навчальні семінари та тренінги з питань створення та
діяльності СОК-ів, стаді-тури, демонстраційні покази та
конференцію по обміну досвідом, будуть підготовлені
юридичні документи для створення кооперативів, проведено
Установчі збори по їх створенню та державна реєстрація,
здійснюватиметься супровід роботи новостворених СОК-ів.
Крім того члени Робочої групи проведуть інформаційну
компанію по перевагах обслуговуючої кооперації в інших ОТГ'
регіону, виготовлять та розповсюдять інформаційні буклети з
питань створення кооперативів та результатів реалізації
проекту. Інформація про проект та його реалізацію буде
висвітлюватись у засобах масової інформації.
Актуальність проекту: обґрунтування Новостворені
об’єднані
територіальні
громади
(ОТГ)
необхідності, соціально-економічної вишукують можливості розвитку своїх територій за рахунок
спрямованості та реалістичності
додаткових поступлень до місцевих бюджетів. Основою
виконання проекту
розвитку є зростання економіки, а головним резервом розвитку
економіки в сільській місцевості £, поряд із фермерством,
особисті селянські господарства (ОСГ). Для перетворення ОСТ
на товарні комерційні підприємства необхідна економічна
інфраструктура, без якої залучити сільських господарів до
агробізнесу проблематично, а то й зовсім неможливо. На
території населених пунктів новостворених ОТГ склалися
умови
для
спеціалізованого
виробництва
сільськогосподарської
продукції.
Так,
населення
Недобоївської
та
Клішковецької
ОТГ
займається
виробництвом фруктів (яблука, груші, сливи абрикоси,
персики, черешня, вишня). Населення сіл Сторожинецької
ОТГ займається вирощуванням ягід (полуниця, смородина,
малина), Вашківецької ОТГ - виробництвом тваринницької
продукції, а Волоківської ОТГ - вирощуванням рослинницької
продукції. Виходячи з умов, які склалися в останні роки на
даних територіях: втрата ринків збуту продукції через агресію
Росії, не достатньо виробничих потужностей для переробки
плодів, ягід та м ’яса, підприємств по ремонту та
обслуговуванні
сільськогосподарської техніки.
виникла
необхідність сприяння розвитку дрібних товаровиробників,
зокрема створенню галузевих обслуговуючих кооперативів: із
заготівлі, реалізації та переробки фруктів; заготівлі, реалізації
та переробки ягід; із заготівлі та переробки м ’яса:
обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки.
Для реалізації проекту є всі можливості, в першу чергу є
потреба та бажання членів ОТГ створити сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи для підвищення ефективності своєї
виробничої діяльності, підвищення доходів та збільшення
поступлень до місцевих бюджетів для повноцінного розвитку
ОТГ. Є підтримка виконавчої влади та органів місцевою

самоврядування. Реалізація проекту потребує матеріальних
та фінансових ресурсів для створення СОК-ів. При наявності
таких ресурсів, проект буде успішно реалізований.
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 реалізації проекту (тис. гривень,
відсотків)
Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли виданий)
Потреба та наявність необхідної
дозвільної документації для реалізації
проекту
Телефон, факс, електронна пошта
ініціатора (замовника) проекту

В процесі реалізації даного проекту буде створено 4-ри
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та створено їх
матеріально-технічну базу. Крім того, Робочою групою
проекту, буде проводитись супровід їх діяльності, тобто, на
кінець реалізації проекту кооперативи будуть повноцінно
функціонувати і подальшу діяльність, поза проектом,
проводитимуть самі та на власних коштах.
Сталість діяльності забезпечать укладені договори між
членами кооперативу та самим кооперативом на поставку для
реалізації та переробки визначених видів продукції та надання
послуг, відповідно до умов закладених у Правилах
внутрішнього розпорядку кооперативів. Таких договорів буде
укладено не менше ЗО на кожен кооператив, тобто - не менше
120. Крім того, буде проведена робота по укладанні
довготермінових угод на поставку свіжої та переробленої
продукції крупним споживачам, таких угод буде укладено не
менше 5-ти на кожен кооператив, тобто 20 угод.
11626320 грн., 60%
«

8000000грн., 40 %

Попередні зведені кошториси (додаються)
Є потреба у виготовленні дозвільної документації
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