ФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту
Ініціатор проекту

Замовник проекту
(у разі наявності)

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

Регіон(и), територія(ї) або
місто(а), що отримають вигоду
від реалізації проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг фінансування
проекту:
з державного бюджету

Створення Регіонального агентства з розвитку
сільськогосподарської кооперації
Чернігівська обласна державна адміністрація
адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7
код ЄДРПОУ: 00022674
Департамент агропромислового розвитку
Чернігівської обласної державної адміністрації,
м.Чернігів, 14000, проспект Миру, 14,
код ЄДРПОУ 00733702
Програма: Сільський розвиток
Напрям:4.3. Створення умов для соціального
розвитку.
- раціоналізація структури сільськогосподарського
виробництва для підвищення його доданої вартості;
диверсифікація
сільськогосподарського
виробництва, розвиток альтернативних видів
економічної діяльності у сільській місцевості;
- розвиток різних форм господарювання за умови
пріоритетності формування господарств, що
відіграють важливу соціально-економічну роль для
сільських громад;
- створення умов для соціальногорозвитку села,
стійкоїмотивації
до
соціальноївідповідальностібізнесу в аграрному
секторі, суміжних секторах виробництва і сфері
послуг.
Чернігівська область

Разом
(грн)
2491520

36 місяців
2491520,00 грн
1 рік
2 рік
(грн)
1063840

(грн)
713840

з інших джерел (обласний
бюджет)
Загальна (загальні) та конкретна Покращення життя сільського населення

3 рік
(грн)
713840
-

(конкретні) цілі проекту

Чернігівської області та збільшення податкових
надходжень до бюджету шляхом створення нових
кооперативів та підтримки вже існуючих;
Цільові групи проекту та кінцеві Сільське населення Чернігівської області.
бенефіціари проекту
Кінцевий бенефіціар проекту — Департамент
агропромислового розвитку Чернігівської обласної
державної адміністрації.
Очікувані результати проекту
- Покращення життя сільського населення
Чернігівської області там збільшення податкових
надходжень до бюджету шляхом створення нових
кооперативів та підтримки вже існуючих;
- Створення щонайменше 3-х нових кооперативів
щороку;
- Створення щонайменше 120 нових робочих місць
щороку;
- Кількість економічно активних кооперативів на
кінець 2020 року складає 30.
Економічна та/або бюджетна
- Створення передумов для підвищення
ефективність
економічної активності жителів Чернігівської
області шляхом залучення їх до кооперативного
реалізації проекту (наскільки
руху;
дотичне)
- Збільшення кількості робочих місць.
Інші економічні вигоди
Збільшення податкових надходжень до бюджету.
(наскільки дотичне)
Соціальний вплив (наскільки
Покращення життя сільського населення
дотичне)
Чернігівської області там збільшення податкових
надходжень до бюджету шляхом створення нових
кооперативів та підтримки вже існуючих.
Екологічний вплив (наскільки
Заходи в рамках проекту не матимуть негативного
дотичне)
впливу на екологію територій.
Основна діяльність за проектом Популяризація створення кооперативів серед
сільського населення шляхом проведення семінарів
та тренінгів
Проект «Створення Регіонального агентства з
Актуальність проекту:
розвитку
сільськогосподарської
кооперації»
обґрунтування необхідності,
розроблений з метою підвищити добробут громади
соціально-економічної
спрямованості та реалістичності Чернігівської області через залучення жителів
сільської місцевості до кооперативного руху.
виконання проекту
Реалізація проекту буде мати значний вплив на всю
територіальну громаду області, адже з розвитком
кооперації у виграші будуть не тільки жителі
сільської місцевості, а і міські жителі, адже зможуть
отримати якісні харчі та додаткові робочі місця
через те, що одне робоче місце в сільському

господарстві створює щонайменше 5-7 робочих
місць
у
суміжних
галузях
таких
як
машинобудування, будівництво, виробництво та
реалізація добрив та насіння, засобів захисту рослин,
роздрібної торгівлі, добувної промисловості та
багатьох інших.
Спроможність забезпечити
Очікується, що після закінчення фінансування
стійкий результат реалізації
агентство буде працювати на принципі
проекту
самофінансування шляхом надання платних послуг,
таких як консалтинг, посередницькі послуги,
бухгалтерський облік. За рахунок того, що Агентство
буде працювати вже не перший рік буде достатня
клієнтська база для забезпечення діяльності
Агентства.
Очікувані витрати на закупівлю Заплановано закупівлю меблів та комп'ютерної
товарів, робіт і послуг
техніки за допомогою системи PROZORRO на суму
національного виробника, які
350 000 грн. Участь у тендері зможуть брати як
використовуються підчас
вітчизняні, так і іноземні виробники.
реалізації проекту(тис. гривень,
відсотків)
Очікувані витрати на закупівлю Заплановано закупівлю меблів та комп'ютерної
товарів, робіт і послуг
техніки за допомогою системи PROZORRO на суму
іноземного виробника, які
350 000 грн. Участь у тендері зможуть брати як
вітчизняні, так і іноземні виробники.
використовуються під час
реалізації проекту (тис. гривень,
відсотків)
Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли
виданий)
Потреба та наявність необхідної Потреба в дозвільній документації відсутня
дозвільної документації для
реалізації проекту
Телефон, факс, електронна
Телефон: (0462) 774-488, факс: (04622) 4-24-44,
пошта (замовника) проекту
+380664632693
електронна пошта: dapr_post@cg.gov.ua
Керівник ініціатора проекту:
Голова Чернігівської
обласної державної адміністрації

В. П. Куліч

