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

Формування агрологістичних можливостей
сільських об’єднаних громад Вінницької
області
Ініціатор проекту
Вінницька обласна державна адміністрація.
21100 м.Вінниця, вул. Соборна, 70. Код
ЄДРПОУ: 20089290
Замовник проекту
Департамент агропромислового розвитку,
(у разі наявності)
екології та природних ресурсів Вінницької
обласної державної адміністрації ОДА 21100 м.
Вінниця, вул. Соборна, 15а Код
ЄДРПОУ32537926
Програма регіонального
«Сільський розвиток», напрям І
розвитку
(Диверсифікація підприємницької діяльності у
сільській місцевості)
Назва завдання Державної
Державна стратегія регіонального розвитку до
стратегії регіонального
2020 року: ціль 1 «Підвищення рівня
розвитку на період до 2020
конкурентоспроможності регіонів», завдання
року, якому відповідає проект «розвиток сільської місцевості», зокрема
створення рівних умов для підтримки
сільськогосподарських виробників незалежно
від їх виду, типу, розміру, форми власності та
господарювання; раціоналізація структури
сільськогосподарського
виробництва
для
підвищення
його
доданої
вартості; диверсифікація
сільськогосподарського
виробництва, розвиток альтернативних видів
економічної діяльності у сільській місцевості.
Регіон(и), територія(ї) або
Вінницька область (Вінницький регіон)
місто(а), що отримають вигоду
від реалізації проекту
Тривалість проекту
18 місяців
Загальний бюджет проекту
12626682,00 грн.
Очікуваний обсяг
Разом
1 рік
2 рік
3 рік
фінансування проекту:
з державного бюджету
12533082,00 11804178,00 (грн)
(грн)
з інших джерел
93600,00
62400,00
(грн)
(грн)
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі
проекту

Загальна ціль проекту Створення сталої
агрологістичної системи розвитку сільської
економіки у об’єднаних територіальних

громадах Вінницької області.
Конкретні
цілі:
Зміцнити
інституційну
спроможність
об’єднаних
територіальних
громад в сфері забезпечення розвитку
економічного потенціалу регіону; покращити
матеріально-технічну
базу
сільськогосподарського сектору економіки ОТГ
Вінницької
області
шляхом
придбання
спеціалізованого обладнання; підвищити рівень
обізнаності
та
професійні
навички
представників
об’єднаних
громад,
які
працюють в сфері сільського господарства;
здійснити
промоцію
розвитку
сільськогосподарського сектору економіки
регіону шляхом проведення медійних заходів.
Цільові групи проекту та
Цільовими групами проекту є 10
кінцеві бенефіціари проекту
територіальних громад, а також органи
місцевого самоврядування області. Кінцевим
бенефіціарами за проектом є населення
Вінницької області (1 579 322 чол.), зокрема 24
утворені об’єднані територіальні громади та їх
населення.
Очікувані результати проекту •
Створено Дорадчий центр об’єднаних
громад Вінницької області;
•
Створена пілотна модель мобільних
комплексів агропереробки та логістики
окремих видів сільськогосподарської продукції
ОТГ Вінницької області.
•
Розроблена Стратегія та рекомендації до
Програми підтримки розвитку сільської
економіки об’єднаних громад. Опрацьована
Логістична схема для мобільних груп;
•
Проведені
науково-практична
конференція та фінальна конференція на тему
дорадчого потенціалу регіону;
•
Здійснена промоція розвитку сільського
господарства регіону через проведення пресконференцій, публікації та висвітлення в ЗМІ, а
також розповсюдження друкованих матеріалів.
Економічна та/або бюджетна Економічна вигода впровадження проекту
ефективність реалізації
полягає, перш за все, у можливості підвищити
проекту (наскільки дотичне)
рівень переробки кінцевого продукту, що
виробляється агропідприємствами Вінницької
області, а отже отримувати більшу додану

вартість, розширювати ринки збуту, та зокрема,
виходити на нові експортні потужності. Все це,
згодом, розширить податкову базу підприємств
на збільшить надходження до місцевих
бюджетів.
Інші економічні вигоди
Даний пілотний проект дозволить громадам
(наскільки дотичне)
області в подальшому брати участь у
вітчизняних та європейських конкурсах та
програмах розвитку сільської економіки,
забезпечить сталість зростання потенціалу
регіону та підвищить економічну спроможність
та самодостатність територіальних громад
Вінниччини.
При закупівлі обладнання та техніки перевага
буде надаватися вітчизняним виробникам, що
працюють у відповідності до стандартів та
новітніх розробок провідних країн Європи.
Сучасні
технологій
дозволять
зробити
виробництво сільськогосподарської продукції
максимально ресурсозберігаючим, а також
екологічно чистим, що в свою чергу поліпшить
екологічну ситуацію в регіоні та спонукатиме
підприємців громад модернізувати своє власне
виробництво.
Cоціальний вплив (наскільки Реалізація проекту дозволить поліпшити
дотичне)
матеріально-технічне
забезпечення
та
забезпечить інформаційною та науковометодологічною підтримкою залучені в цю
сферу підприємства. Населення Вінницької
області
отримає
сільськогосподарську
продукцію від місцевого виробника нового,
європейського рівня якості, крім того,
передбачається поступове збільшення робочих
місць в громадах (до 100 місць до 2020 року),
що забезпечить вагомий соціальний ефект.
Eкологічний вплив (наскільки Проект має загальний позитивний вплив на
дотичне)
довкілля, оскільки за результатами його
реалізації зменшиться рівень забруднення
відходами
виробництва
та
збільшиться
ефективність використання природніх ресурсів
(енергозбереження, економія прісної води,
дбале використання земельних ресурсів тощо).
Основна діяльність за
Група заходів 1.Управління проектом
проектом
Група заходів 2. Створення Дорадчого центру

Група заходів 3.Покращення матеріальнотехнічної
бази
сільськогосподарського
комплексу ОТГ Вінницької області
Група заходів 4. Розробка Стратегії розвитку
сільськогосподарської галузі області та аналіз
програмних заходів
Група заходів 5. Проведення науковопрактичних конференцій в рамках проекту
Група заходів 6. Промоційні заходи за
проектом
Актуальність проекту:
Аграрний сектор області за підсумками
обґрунтування необхідності, 2016 року займав лідируючі позиції в
соціально-економічної
сільському господарстві країни. Тим не менш,
спрямованості та
сьогодні перед територіальними громадами
реалістичності виконання
гостро стоїть проблема зайнятості місцевого
проекту
населення. Воно є самозайнятим на особистому
підсобному господарстві. З другого боку –
переважна більшість працівників не можуть
забезпечити відповідної якості виробленої
продукції та тривалого зберігання для
подальшої реалізації, що значно впливає на їх
добробут.
В
обласних
господарствах
недостатньо
розвинута інфраструктура для зберігання
виробленої сільськогосподарської продукції.
Відповідно,значна
її
частина
продукції
втрачається, що негативно відображається на
економічному стані господарств населення.
Проблемним є також питання зменшення втрат
на сільськогосподарське виробництво.
Для розв’язання зазначених проблем в
рамках
проекту
планується
створення
Дорадчого центру громад, як консультативного
органу, розробка стратегічного бачення
подальшого розвитку АПК Вінницької області,
придбання
сучасного
обладнання
та
проведення заходів, націлених на підвищення
професійного
рівня
працівників
сільськогосподарської галузі регіону.
Спроможність забезпечити - створений в рамках проекту Дорадчий центр
стійкий результат реалізації
функціонуватиме за рахунок часткового
проекту
бюджетного фінансування, а також надання
платних консультаційних послуг;
- обладнання, придбане в рамках проекту, буде

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

Перший заступник голови
облдержадміністрації
М.П. (за наявності)

передано на баланс громад Вінницької області,
які в подальшому будуть його утримувати за
рахунок місцевих бюджетів
12 448,18тис.грн. (близько 98,5%)

178,5 тис.грн. (близько 1,5%)

Не потребує
Не потребує

Тел.: (0432) 59-21-10, факс: (0432) 59-21-28, Еmail: oda@vin.gov.uaТелефон (0432) 67-08-27,
моб.тел. (067)697-47-50, ekonomika.vin@ukr.net

________________

А.П.ГИЖКО

