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ВСТУП 

          Програма місцевого економічного розвитку Помічнянської 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 Помічнянської 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 
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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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Стратегічне бачення розвитку Помічнянської ОТГ – інвестиційно приваблива, комфортна та 
екологічно чиста територія із ефективним врядуванням та активною спільнотою людей. 
Залізничний хаб та сільськогосподарський  центр із розвинутим малим та середнім бізнесом. 
Туристична приваблива громада із якісними публічними сервісами та сучасними просторами для 
відпочинку, дозвілля та соціального розвитку. Гендерно-орієнтована громада щасливих, 
здорових та освічених людей. 
 
Для досягнення стратегічного бачення, у Стратегії розвитку громади, серед інших, визначено 
наступні стратегічні та операційні цілі економічного розвитку ОТГ: 
Стратегічна ціль : А.2. Підтримка сільськогосподарських виробників та сільськогосподарської 
переробки 
Оперативна ціль А. 2.4. Створення муніципального ринку 
 
Стратегічна ціль А.3. Маркетинг території та залучення інвестицій 
Оперативна ціль А.3.3. Підготовка якісних інвестиційних продуктів 
 
Стратегічна ціль D. 3. Розвиток туризму 
Операційна ціль D. 3.1. Сприяння розвитку мережі зелених садиб та сучасних зон відпочинку 
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ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ № 1 

1.Назва проекту Створення муніципального ринку «Торгівельне містечко» з 

врахуванням потреб мало мобільних груп населення в м. 

Помічна по вулиці Перемоги  

2. Стратегічна і 

операційна цілі, до яких 

має відношення даний 

проект 

А.2. Підтримка сільськогосподарських виробників  та 

сільськогосподарської переробки 

А.2.4 Створення муніципального ринку 

3. Мета та завдання/цілі 

проекту 

(підтримка існуючого 

бізнесу, заохочення до 

підприємства, залучення 

та робота з інвесторами, 

розвиток робочої сили) 

Мета проекту -  підтримка місцевих дрібних домогосподарств 
та фермерів Помічнянської ОТГ шляхом створення 
привабливих умов для розвитку внутрішнього ринку збуту 
сировини та продуктів переробки сільськогосподарського 
походження. 
 
Завдання проекту 

1. Сформувати та запровадити місцеві стандарти вуличної, 
роздрібної торгівлі за принципом «від лану до столу» 

2. Облаштувати та запустити муніципальний ринок 
«Торгівельне містечко» з врахуванням потреб мало 
мобільних груп населення 

3. Започаткувати традицію місцевих тематичних ярмарків 
на території муніципального ринку  

4. Інформувати мешканців громади про переваги та 
можливості розвитку муніципального ринку 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Помічнянська ОТГ 

5.Кількість мешканців, 

які використовуватимуть 

результати проекту 

Близько 10 000 осіб 

6. Опис  проблеми або 

потреби, на вирішення 

якої спрямований проект 

   Проект спрямований на відродження центральної площі 
громади, ліквідацію стихійних ринків, створення комфортних 
умов у наданні та отримані послуг у сфері торгівлі. Проект 
передбачає собою облаштування майданчиків та встановлення 
дерев’яних будиночків-кіосків для торгівлі, які можуть 
використовуватись як постійні місця для торгівлі так і слугувати 
елементами облаштування святкових ярмарків. Проект 
реалізовуватиметься з метою ліквідації стихійних ринків, які 
несуть ризики здоров’ю та подекуди життю мешканців 
громади. 
    Місто Помічна розділене залізничними коліями навпіл. 
Єдиний облаштований ринок продовольчих та не 
продовольчих товарів - власність споживчої кооперації. Він 
розташовується в західній частині містечка. Мешканці зі східної 
частини Помічної та сіл Помічна, Червоний Розділ до цього 
ринку змушені долати залізничні колії користаючись мостом 



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

висота якого рівняється другому поверху типової 
багатоповерхової будівлі. Таким чином, міст суттєво ускладнює 
доступ маломобільних груп до цього ринку (люди з вадами 
опорно-рухового апарату, батьки з дітьми на візочках, люди 
похилого віку). Інших облаштованих ринків в громаді наразі 
немає.  
    Як наслідок, поблизу центральної площі східної частини міста 
Помічна діє стихійний ринок з продажу місцевої продукції з 
присадибних ділянок. Стихійна торгівля так би мовити з 
«асфальту» створює ряд ризиків для здоров’я людей і їх сімей, 
які там закупляються.  
    Місцева влада маючи намір облаштувати сучасне 
торгівельне містечко звернулась до мешканців з опитуванням 
щодо доцільності його облаштування та місця розташування. 
Результати опитування підтвердили нагальність вирішення 
такої потреби. Опитані позитивно оцінили наміри місцевої 
влади облаштувати сучасне муніципальне торгове містечко в 
центральній частині м. Помічна. Вони підкреслювали, що єдина 
офіційна ринкова площа, яка є по той бік залізничних колій для 
багатьох є перепоною а саме для батьків з дітьми на візочках, 
людей похилого віку та людей з інвалідністю.  

7. Доцільність проекту    Даний проект доцільно реалізовувати у Помічнянській ОТГ 
тому, що в громаді є кваліфікована робоча сила, достатня 
кількість молодих людей , які готові працювати в громаді, не 
виїжджаючи за кордон. 
  Також цей проект випливає з положень Стратегії розвитку 
громади та передбачений Планом її реалізації. 

8. Опис проекту      В рамках проекту передбачається ряд роз’яснювальних 
заходів з ліквідації несанкціонованої стихійної вуличної торгівлі 
та пропозиція альтернативи у вигляді сучасного облаштованого 
майданчику під місцеву торгівлю з встановленими 
торгівельними павільйонами, ятками для торгівлі на вигідних 
умовах. Передбачається виготовлення земельної та проектно-
кошторисної документації, проведення комунікацій (світло, 
водопостачання, водовідведення), облаштування території 
ринкової зони (тротуарна плитка, паркувальні обмежувачі, 
встановлення урн для сміття, лавок тощо), опорядження 
внутрішньої стіни до якої будуть примикати торгівельні 
павільйони, монтаж і встановлення торгівельних павільйонів та 
яток. 
    Цей торгівельний майданчик може використовуватись як 
постійне місце для торгівлі так і слугувати місцем проведення 
тематичних ярмарків. Проект реалізовуватиметься з метою 
поліпшення умов вуличної, роздрібної торгівлі місцевими 
фермерами та дрібними домогосподарствами і як наслідок 
поступового зменшення кількості місць стихійної торгівлі в 
місті. А також бути місцем потенційної привабливості для 
внутрішнього туриста де можна буде придбати продукти 
місцевого походження. 

9. Ключові етапи Основними етапами реалізації проекту є: 
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реалізації проекту 1.Підготовчий 
2.Організаційний 
3.Створення муніципального ринку «Торгове містечко» 
4. Підготовка земельної ділянки, ТУ на підключення до 
інженерної комунікації 
5.Закупівля та монтаж обладнання 
6. Передання на баланс комплексу майна муніципального 
ринку на баланс місцевого КП  

10. Заходи проекту Етап 1. Підготовчий 
1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого 
економічного розвитку, на якому: 
- затвердити Програму місцевого економічного розвитку 
Помічнянської 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 Помічнянської міської 
ради про виділення співфінансування на реалізацію проекту 
або співфінансування у натуральній формі 
- сформувати Робочу групу з реалізації проекту 
- визначити відповідальну особу за реалізацію проекту 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Помічнянської 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 програмним спеціалістом DOBRE проектну 
заявку на реалізацію проекту 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Помічнянської ОТГ 
спільно із програмним спеціалістом DOBRE 
 
Етап 3. Створення  муніципального ринку «Торгівельне 
містечко» 
3.1. Провести громадські обговорення з метою роз’яснення 
мети, завдань та перспектив функціонування муніципального 
ринку «Торгівельне містечко» та обговорення щодо 
формування місцевих стандартів вуличної, роздрібної торгівлі 
за принципом «від лану до столу» 
3.2. Сформувати ініціативну групу з питань створення 
муніципального ринку «Торгівельне містечко» та стандартів 
вуличної, роздрібної торгівлі 
3.3. Провести засідання ініціативної групи з питань створення  
муніципального ринку «Торгівельне містечко» на якому 
підготувати робочий план із його створення та розробки 
стандартів  вуличної, роздрібної торгівлі і розподілити 
завдання між членами  



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

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Помічнянської ОТГ 
спільно із членами ініціативної групи з питань створення 
муніципального ринку «Торгівельне містечко» 
 
Етап 4. Підготовка земельної ділянки 
4.1.Підготувати проект рішення Помічнянської міської ради про 
виділення земельної ділянки під розміщення муніципального 
ринку «Торгівельне містечко» 
4.2. Подати на розгляд Помічнянської міської ради проект 
рішення про виділення земельної ділянки під розміщення 
муніципального ринку «Торгівельне містечко» 
4.3. Отримати рішення Помічнянської міської ради про 
виділення земельної ділянки під розміщення муніципального 
ринку «Торгівельне містечко» 
4.4. Виготовити документи на  виділену земельну ділянку під 
розміщення муніципального ринку «Торгівельне містечко» 
4.5. Отримати технічні умови на підключення  до інженерної 
інфраструктури муніципального ринку «Торгівельне містечко» 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Помічнянської ОТГ 
спільно із членами ініціативної групи з питань створення 
муніципального ринку «Торгівельне містечко», відповідальна 
особа за реалізацію проекту, виконавчий комітете міської ради, 
Помічнянська міська рада 
 
Етап 5. Закупівля обладнання та облаштування 
муніципального ринку «Торгівельне містечко» 
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. Облаштувати територію ринку 
5.6. Отримати необхідні дозволи на підключення до 
інженерної інфраструктури 
5.7. Взяти на баланс закуплене обладнання 
5.8. Провести інструктаж персоналу по обслуговуванню 
обладнання 
5.9. Укласти договори оренди з підприємцями ОТГ 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Помічнянської ОТГ 
спільно із членами ініціативної групи з питань створення 
муніципального ринку «Торгівельне містечко», відповідальна 
особа за реалізацію проекту, Помічнянська міська рада, 
місцеве КП 
 

Етап 6. Завершальний 
6.1. Провести урочисте відкриття муніципального ринку 
«Торгівельне містечко» 
6.2. Презентувати подієвий календар тематичних ярмарок в 
громаді. 
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6.3. Підготувати звіт про реалізацію проекту 
Виконавці заходів: відповідальна особа за реалізацію проекту, 
Помічнянська міська рада, місцеве КП 

11. Очікувані результати 

від реалізації проекту 

1. Запущений муніципальний ринок. 
2. Створено належні санітарно-гігієнічні умови для роздрібної  
торгівлі продуктами харчування. 
3. Створено умови для розширення внутрішнього споживчого 
ринку, збільшення попиту на місцеву продукцію. 
4. Зростання кількості підприємців та самозайнятих осіб в 
громаді. 
5. Зростання доходів населення, надходжень в місцевий 
бюджет. 
6. Створення нових робочих місць (2-3 робочі місця). 
7. Покращення зовнішнього вигляду адміністративного центру 
громади, що позитивно впливає на формування успішного 
іміджу громади та інвестиційну, туристичну привабливість.  

12. Графік реалізації 

проекту і його тривалість 

Протягом 2020-2021 рр. 
12-15 міс. 
Графік реалізації проекту у Частині 3. План дій з впровадження 
Програми місцевого економічного розвитку. 

13.Необхідні фінансові 

ресурси, тис. грн 

Загальний бюджет проекту – 1 447 100 грн. 

14. Можливі джерела 

співфінансування 

проекту 

Кошти місцевого бюджету – 437 700 грн 
 
Регіональні, національні, міжнародні та інші програми, в 
рамках яких можна отримати грантове фінансування, в т.ч 
кошти Програми DOBRE – 1 00 94 00 грн 
 
Матеріали та обладнання для облаштування 
муніципального ринку: 
Коштом програми DOBRE:  
1. Торгівельний павільйон – 12 шт. – (66 000 за 1 шт.) = 792 000 
грн. 
2. Автономні вуличні  ліхтарі з подвійним кронштейном 3 шт. – 
96 000 грн. (1 шт. = 32000 грн.) 
3. Біотуалет для облаштування ринкової зони – 1 шт. – 10 200 
грн. 
4. Біотуалет для людей з інвалідністю – 1 шт. – 38 000 грн. 
5. Лавка садово-паркова «Людмила» – 4 шт. – 24000 грн. (1 шт. 
= 6000 грн.) 
6. Контейнер для роздільного збору сміття (54 л) – 1 шт. – 6000 
грн. 
7. Контейнер для органічних відходів на колесах (240 л) - 1 шт - 
2200 грн. 
8. Рулонний зелений паркан DO 100 кв.м. –  (1 кв.м. = 600 грн.) - 
60 000 грн. 
9. Урна-попільниця для сміття «Джентльмен» 4 шт.- (1 шт. = 
1500 грн.) – 6000 грн. 
10. Тротуарна плитка «Старе місто» - 260 кв.м. – (200 грн. за 1 
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кв.м.) - 52 000 грн. 
11. Бордюр тротуарний - 200 м. – 19 000 грн. (95-100 грн. 1 м.) 
 
Коштом місцевого бюджету громади: 
12. Автономне вуличне освітлення з подвійним кронштейном 3 
шт. – (1 шт. = 32 000 грн.) – 96 000 грн. 
13. Послуги з облаштування паркану 100 кв.м. – (1 кв.м. = 275 
грн.) 27 500 грн. 
14. Облаштування місця для паління та  громадської вбиральні 
- 40 000 грн. 
15. Послуги з укладання тротуарної плитки 260 кв.м – (1 кв.м. = 
120 грн.) – 31 200 грн. 
16. Щебінь (фракція 20*40) – 200 т – 50 000 грн (250 грн. за 
тонну) 
17. Пісок – 400 т. - 108 000 грн. (270 грн. за тонну) 
18. Відсів – 150  т. – 45 000 грн. (300 грн. за тонну) 
19. Послуги з благоустрою земельних ділянок – 5 діб. – 5000 
грн. (1000 грн. 1 доба) 
20. Послуги зі збирання дерев’яних конструкцій – 5 діб. – 5000 
грн. (1000 грн. 1 доба) 
21. Встановлення відеоспостереження 1 шт. – 30 000 грн. 

15. Нефінансові ресурси, 

необхідні для реалізації 

проекту (документація, 

дозволи, інфраструктура, 

природні ресурси тощо) 

Дозволи на підключення приміщення до інженерної 
інфраструктури 
Виділення земельної ділянки для розміщення будиночків-
кіосків 

16. Виконавці проекту 

(основні, підтримка, 

імена осіб) 

Загальна координація реалізації проекту: 
- робоча група з місцевого економічного розвитку 
Основні виконавці: 
- ініціатор створення муніципального ринку 
Підтримка виконання проекту: 
  - Міський голова та його заступник міського голови 

17. Зацікавлені сторони в 

реалізації проекту 

- Місцева влада Помічнянської ОТГ 
- Мешканці Помічнянської ОТГ 
- Місцеві підприємці, які здійснюють торгівлю 

18. Джерела додаткової 

інформації 

 

19.Інше  
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ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ № 2 

1.Назва проекту Розвиток активного зеленого туризму в Помічнянській громаді 

шляхом відкриття зеленої садиби та облаштування мотузкового 

парку в парковій зоні села Помічна 

2. Стратегічна і 

операційна цілі, до яких 

має відношення даний 

проект 

D.3. Розвиток туризму 

D.3.1. Сприяння розвитку мережі зелених садиб 

3. Мета та завдання/цілі 

проекту 

(підтримка існуючого 

бізнесу, заохочення до 

підприємства, залучення 

та робота з інвесторами, 

розвиток робочої сили) 

Мета проекту – розвиток туристичного потенціалу громади шляхом 
стимулювання активного зеленого туризму, облаштування сучасних 
зон активного відпочинку та посилення спроможності місцевого 
населення надавати туристичні послуги.  
 
Завдання проекту:  
1. Облаштування й запуск зеленої садиби в с. Помічна, наметового 
містечка та мотузкового парку в парковій зоні поряд з зеленою 
садибою. 
2. Залучення місцевого населення до надання послуг на території 
нової туристичної локації. 
3. Забезпечити маркування туристичних об’єктів та включення їх в 
промоційні матеріали громади. 

4. Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Помічнянська ОТГ 

5.Кількість мешканців, 

які використовуватимуть 

результати проекту 

Мешканці Помічнянської ОТГ (10 тис. осіб), які матимуть комфортні та 
якісно нові умови з проведення дозвілля в громаді 
Підприємці (близько 150), матимуть комфортні умови для здійснення 
торгівлі 
Діти молодшого/старшого шкільного віку громади 
Гості громади понад 500 осіб в рік 

6. Опис  проблеми або 

потреби, на вирішення 

якої спрямований проект 

    У Помічнянській об’єднаній громаді відсутня будь-яка туристична 
інфраструктура, немає готелю, міні-готелю, зеленої садиби тощо. 
Мешканці громади мало розуміються на формуванні та наданні 
послуг в галузі туризму (наприклад, взяти в прокат велосипед, намет, 
заночувати в зелені садибі, посмакувати місцеву кухню тощо), не 
знають переваг та викликів від такої діяльності. В той же час сільські 
території ОТГ мають мальовничі куточки природи, річки, ставки, 
багатий рослинний та тваринний світ. Зелений туризм відкриває нові 
можливості для розвитку сільської місцевості. Мешканці великих міст 
їдуть в сільську місцевість задля життя позбавленого міської метушні 
хай навіть це буде тривати кілька вихідних днів. Окрім того, зелений 
туризм включає також пізнавальний елемент. Адже туристи 
знайомляться з сільськими традиціями та культурою, народними 
промислами та ремеслами. Вони ж є активними учасниками 
локальних народних гулянь, обрядів, фестивалів, святкування 
традиційних свят. Ініціативні групи громади за сприяння з боку влади 
організовують цікаві театралізовані дійства («На Покрову в Помічну», 
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«Весілля Махна в Помічній» та ін.). Проте ще не можуть 
запропонувати своїм гостям належних умов до їх більш тривалого 
перебування в громаді. Облаштування туристично привабливих, 
комфортних і водночас сучасних об’єктів відпочинку є справою часу. 

7. Доцільність проекту    Даний проект доцільно реалізувати в Помічнянській громаді  тому, 
що  громада має зручне географічне розміщення (відносно віддалене 
від туристичного об’єкту активного туризму – Мигія, Миколаївської 
області), розвинутий залізничний транспорт, поруч проходить 
автошлях М-13 (Кропивницький - Кишинів). 
   Кліматичні умови сприяють активному розвитку бджільництва, 
садівництва, ягідництва, виноградарства тощо. 
  Запуск зеленої садиби в народному стилі свого роду повертатиме 
гостей у часі в побут українського села ХІХ ст. Але ця територія буде не 
лише жити історією адже поряд буде альтернатива – можливість 
взяти в прокат велосипед, намет, активно відпочити в мотузковому 
парку тощо. Водночас облаштування мотузкового парку привертатиме 
увагу  дітей та молоді. Таким чином виникає локація з проведення 
змагань з активного туризму як серед дітей, молоді так і дорослих. 
Слід згадати, що в громаді є фахівець з активного туризму та вже діє 
гурток активного туризму учасники якого беруть активну участь в 
регіональних та всеукраїнських змаганнях з активного туризму. 
Мотузковий парк являється сукупністю різноманітних перешкод 
різних рівнів, розташованих над землею. Всі мотузкові перешкоди 
поєднані між собою, створюючи, таким чином, один шлях, який 
відповідає певному рівню складності і тематичному напрямку.   Цей 
вид активного дозвілля добрий як для веселого проведення часу так і 
для фізичної активності. Будь-хто зможе навчитись використовувати 
мотузку та альпіністське спорядження та відчути справжній екстрим. 
Особливо коли в громаді є фахівці з активного туризму. 
  Також цей проект випливає з положень Стратегії розвитку громади та 
передбачений Планом її реалізації. 
   Отже, Даний проект є доцільним, оскільки дозволить вирішити 
проблему відсутності комфортного, сучасного в поєднанні з народною 
пам’яткою, безпечного місця відпочинку  як місцевих так і туристів, 
створить сприятливе середовище для розвитку місцевого бізнесу. 
Також це може сприяти залученню інвестора і започаткування поряд з 
облаштованою територією нового бізнесу в громаді - надання 
рекреаційних послуг. 

8. Опис проекту В рамках проекту передбачається облаштування й запуск зеленої 
садиби зі зручностями для туриста, організація велопрокату, 
облаштування мотузкового парку в парковій зоні поряд з зеленою 
садибою, замовлення дизайну маркування туристичних маршрутів, 
туристична промоція об’єкту, напрацювання переліку туристичних 
послуг, навчання фахівців комунального сектору, мешканців громади 
щодо надання туристичних послуг та функціонування зелених садиб 
на селі, обмін досвідом.  

9. Ключові етапи 

реалізації проекту 

Основними етапами реалізації проекту є: 
1. Підготовчий 
2. Організаційний 
3. Створення  зеленої садиби «У дядька Миколи» та мотузкового 
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парку в парковій зоні села Помічна  
4. Облаштування приміщень для розміщення  зеленої садиби «У 
дядька Миколи» в селі Помічна 
5. Закупівля обладнання та облаштування зеленої садиби «У дядька 
Миколи» в селі Помічна 
6. Закупівля та монтаж мотузкового парку в парковій зоні села 
Помічна 
7. Навчання персоналу та мешканців громади 
8. Завершальний 

10. Заходи проекту Етап 1. Підготовчий 
1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного 
розвитку, на якому: 
- затвердити Програму місцевого економічного розвитку 
Помічнянської 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 Помічнянської міської ради про 
виділення співфінансування на реалізацію проекту або 
співфінансування у натуральній формі 
- сформувати Робочу групу з реалізації проекту 
- визначити відповідальну особу за реалізацію проекту 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Помічнянської 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 програмним спеціалістом DOBRE проектну заявку на 
реалізацію проекту 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Помічнянської ОТГ спільно із 
програмним спеціалістом DOBRE 
 
Етап 3. Створення  зеленої садиби «У дядька Миколи» та 
мотузкового парку в парковій зоні села Помічна 
3.1. Провести громадські обговорення з метою роз’яснення мети, 
завдань та перспектив функціонування зеленої садиби «У дядька 
Миколи» та мотузкового парку в парковій зоні села Помічна 
3.2. Сформувати ініціативну групу з питань  створення зеленої садиби 
«У дядька Миколи» та мотузкового парку в парковій зоні села 
Помічна 
3.3. Провести засідання ініціативної групи з питань створення зеленої 
садиби «У дядька Миколи» та мотузкового парку в парковій зоні села 
Помічна на якому підготувати робочий план зі створення садиби, 
мотузкового парку та розподілити завдання між членами  
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Помічнянської ОТГ спільно із 
членами ініціативної групи з питань створення зеленої садиби «У 
дядька Миколи» та мотузкового парку в парковій зоні села Помічна 



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

 
Етап 4. Облаштування приміщень для розміщення  зеленої садиби 
«У дядька Миколи» в селі Помічна 
4.1.Оголосити конкурс на вибір підрядника для здійснення ремонту 
приміщень  зеленої садиби «У дядька Миколи» 
4.2.Провести, в установленому Законом порядку, тендерну процедуру 
вибору переможця 
4.3.Узгодити і укласти із переможцем Договір на ремонт приміщень 
4.4.Провести ремонтні роботи в приміщеннях 
4.5.Отримати необхідні дозволи на підключення  до інженерної 
інфраструктури зеленої садиби «У дядька Миколи 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Помічнянської ОТГ спільно із 
членами ініціативної групи з питань створення зеленої садиби «У 
дядька Миколи» в селі Помічна 
 
Етап 5. Закупівля обладнання та облаштування зеленої садиби «У 
дядька Миколи» в селі Помічна 
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. Облаштувати  зелену садибу «У дядька Миколи» 
5.6. Отримати необхідні дозволи на підключення до інженерної 
інфраструктури 
5.7. Взяти на баланс закуплене обладнання 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Помічнянської ОТГ спільно із 
членами ініціативної групи з питань зеленої садиби «У дядька 
Миколи» 
 
Етап 6. Закупівля та монтаж мотузкового парку в парковій зоні села 
Помічна  
6.1. Підготувати технічний опис предметів закупівлі 
6.2. Надіслати технічний опис предметів закупівлі 
виробникам/продавцям відповідного обладнання 
6.3. Провести тендерну процедуру закупівлі обладнання 
6.4. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю 
та монтаж обладнання 
6.5. Провести інструктаж з техніки безпеки обслуговуючий персонал 
6.6. Розробити та затвердити пакет послуг на атракцію зелена садиба 
та мотузковий парк 
6.7. Взяти на баланс закуплене обладнання 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Помічнянської ОТГ спільно із 
членами ініціативної групи з питань зеленої садиби «У дядька 
Миколи», відповідальна особа за реалізацію проекту, Помічнянська 
міська рада, місцеве КП «ЖЕК 2» 
 
Етап 7. Навчання персоналу та мешканців громади 
7.1. Визначити зміст, тривалість та вимоги до виконавця з 
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забезпечення навчання (технічне завдання) 
7.2. Оголосити конкурс на виконавця-/ів завдання 
7.3. Організувати навчання, обмін досвідом з розвитку зеленого 
туризму, активного туризму 
7.4. Під час навчання розробити туристичні маршрути (дитячий, 
юніорський, спорт, екстрим), прайс послуг, положення спортивно-
туристичного інструктажу та затвердити їх. 
7.5. Сформувати вимоги та оголосити пошук виконавця зі здійснення 
дизайну маркування туристичних маршрутів 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Помічнянської ОТГ спільно із 
членами ініціативної групи з питань зеленої садиби «У дядька 
Миколи», відповідальна особа за реалізацію проекту, Помічнянська 
міська рада, місцеве КП «ЖЕК 2» 
 
Етап 8. Завершальний 
8.1. Провести урочисте відкриття туристичного об’єкту 
8.2. Підготувати звіт про реалізацію проекту 
Виконавці заходів: відповідальна особа за реалізацію проекту, 
Помічнянська міська рада, місцеве КП «ЖЕК 2» 

11. Очікувані результати 

від реалізації проекту 

   Основними очікуваними результатами проекту є: 
- Облаштовано та запущено не менше однієї зеленої садиби в 

громаді в народному стилі;  
-  Облаштовано дворівневий мотузковий парк поряд з зеленою 

садибою;  
-  Облаштовано на території зеленої садиби повноцінне 

кемпінгове/наметове містечко; 
-  Створено не менше 3-х робочих місць (зав. садиби, менеджер 

садиби, доглядач зелених зон); 
- Включено до туристичного довідника громади ще один 

туристичний об’єкт; 
- Місцевий гурток активного туризму громади щомісяця 

проводить тренування; 
- Створено додаткове джерело надходжень до місцевого 

бюджету 
- Зростання кількості туристів до громади 

12. Графік реалізації 

проекту і його тривалість 

2020-2021 
12-15 міс. 
Графік реалізації проекту у Частині 3. План дій з впровадження 
Програми місцевого економічного розвитку. 

13.Необхідні фінансові 

ресурси, тис. грн 

Загальний бюджет проекту – 750 300 грн., в т.ч.: 
Коштом місцевого бюджету (самофінансування) -  
- Поточний ремонт приміщення хати  – 161 700 грн; 
- Поточний ремонт надвірних господарських споруд – 59 700 грн; 
- Поточний ремонт погребу, тину, воріт, калитки, стіл, лавки  – 30 000 
грн; 
- Ремонт криниці декоративної – 47 000 грн; 
- Біотуалет для облаштування наметового містечка – 1 шт. х 10 000 
грн. 
- Біотуалет для людей з інвалідністю – 1 шт. х 45 000 грн. 
- Медична аптечка, стандарт – 3 шт. х 500 = 1 500 грн. 



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

https://prom.ua/ua/p977341073-aptechka-proizvodstvennaya-standart.html 
- Друк табличок та буклетів – 10 шт. х 200 грн. = 2 000 грн. 
- Організація та проведення маркетингових та рекламних заходів – 1 
шт. х 15 000 грн. = 15 000 грн. 
- Організація та проведення навчання із зеленого туризму. Організація 
стажування в інших регіонах України – 1шт. х 30 000 грн. 
- Роботи по встановленню туристичних вказівників та інформаційних 
стендів – 1 шт. х 15 000 
 
Коштом програми DOBRE (грантове фінансування) – 
- Велосипед, гірський, зі швидкостями Top Rider 29 (21 рама) - 6 шт. х 5 
000 грн. = 30 000 грн. https://prom.ua/ua/p1007349074-gornyj-velosiped-

skorostyami.html?primelead=MC42 

- Намет Terra Incognita Ksena 2 – 4 шт. х 4 000 грн. = 16 000 грн. 
https://prom.ua/ua/p1022212168-namet-terra-incognita.html 
- Килимок туристичний, термо – 10 шт. х 300 грн. = 3 000 грн. 
https://prom.ua/ua/p964343531-kovrik-termo-karimat.html 
- Спальний мішок Terra Incognita Pharaon EVO 300 – 8 шт. х 1 400 грн. = 
11 200 грн. https://prom.ua/ua/p970669648-spalnyj-meshok-
terra.html?primelead=MS40NA%3D%3D 

- Гамак, мексиканський, без планок, 240х80 см – 4 шт. х 500 грн. = 
2 000 грн. https://prom.ua/ua/p1061200589-meksikanskij-gamak-hlopok.html 
- Мотузковий парк 55 м, 14 мотузкових конкурсів, один троллей  - 192 
500 грн. http://tropa.in.ua/projects-archive/perviy-park-kropivnickiy/  
- Набір рятувального спорядження (шоломи, наколінники, 
налокітники, карабіни, мотузки для кріплення) – 4 шт. х 1 000 грн. = 
4 000 грн. 

14. Можливі джерела 

спів фінансування 

проекту 

Кошти місцевого бюджету – 416 900 грн. 

Регіональні, національні, міжнародні та інші програми, в рамках яких 

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

– 258 700 грн. 

15. Нефінансові ресурси, 

необхідні для реалізації 

проекту 

(документація, дозволи, 

інфраструктура, природні 

ресурси тощо) 

Дозволи на підключення приміщення до інженерної інфраструктури. 
Затверджено типове положення спортивно-туристичного інструктажу. 
Сертифікати з надання першої невідкладної медичної допомоги. 

16. Виконавці проекту  

(основні, підтримка, 

імена осіб) 

Загальна координація реалізації проекту: 
- робоча група з місцевого економічного розвитку 
Основні виконавці: 
Робоча група з реалізації проекту 
Відповідальна особа з реалізації проекту – Т. Юрченко 
Голова громади М. Атрошенко 

17. Зацікавлені сторони в 

реалізації проекту 

-Місцева влада Помічнянської ОТГ 
-Мешканці Помічнянської ОТГ 

https://prom.ua/ua/p977341073-aptechka-proizvodstvennaya-standart.html
https://prom.ua/ua/p1007349074-gornyj-velosiped-skorostyami.html?primelead=MC42
https://prom.ua/ua/p1007349074-gornyj-velosiped-skorostyami.html?primelead=MC42
https://prom.ua/ua/p1022212168-namet-terra-incognita.html
https://prom.ua/ua/p964343531-kovrik-termo-karimat.html
https://prom.ua/ua/p970669648-spalnyj-meshok-terra.html?primelead=MS40NA%3D%3D
https://prom.ua/ua/p970669648-spalnyj-meshok-terra.html?primelead=MS40NA%3D%3D
https://prom.ua/ua/p1061200589-meksikanskij-gamak-hlopok.html
http://tropa.in.ua/projects-archive/perviy-park-kropivnickiy/
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18. Джерела додаткової 

інформації 

Програма DOBRE 
Школа Сільського Туризму - https://school.tourinform.org.ua/ 
Агротуризм - https://special.anywellmag.com/agroturizm-zachem-lyudi-ezdyat-
otdyhat-na-fermy-i-v-derevni-i-chem-eto-polezno 
Мотузковий парк, умови й ціни - http://www.alaska.in.ua/verevochnyj-park/ 
Мотузковий парк, умови, ціни - http://osokory.com.ua/sports/ 

19.Інше  

https://school.tourinform.org.ua/
https://special.anywellmag.com/agroturizm-zachem-lyudi-ezdyat-otdyhat-na-fermy-i-v-derevni-i-chem-eto-polezno
https://special.anywellmag.com/agroturizm-zachem-lyudi-ezdyat-otdyhat-na-fermy-i-v-derevni-i-chem-eto-polezno
http://www.alaska.in.ua/verevochnyj-park/
http://osokory.com.ua/sports/
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ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ № 3 

1.Назва проекту Підготовка інвестиційного проєкту під відкриття бази відпочинку на річці 
Помічна в районі села Червоний Розділ з можливістю будівництва 
сонячної міні фотоелектростанції 

2. Стратегічна і 
операційна цілі, до 
яких має 
відношення даний 
проект 

А.3. Маркетинг території та залучення інвестицій 
А.3.3. Підготовка якісних інвестиційних продуктів 
D.3. Розвиток туризму 
D.3.1. Сприяння розвитку інфраструктури для бізнесу та облаштування 
сучасної зони відпочинку 

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

Мета проекту -  підвищення інвестиційної привабливості громади шляхом 
розробки інвестиційної пропозиції для розвитку туристично-рекреаційної 
інфраструктури в районі річки Помічна поблизу села Червоний Розділ 
  
Завдання проекту: підготовка та промоція вільних інвестиційних земельних 
ділянок рекреаційного призначення та енергетики 

4. Територія, на яку 
проект матиме 
вплив 

Помічнянська ОТГ 

5.Кількість 
мешканців, які 
використовуватиму
ть результати 
проекту 

Близько 10000 осіб 

6. Опис  проблеми 
або потреби, на 
вирішення якої 
спрямований 
проект 

Рівень інвестиційної привабливості громади низький. Також інвестиційний 
клімат в громаді є доволі не сприятливим для інвесторів. Однією з причин є 
довгий термін реалізації інвестиційних проектів, з причин відсутності 
підготовлених земельних ділянок для інвестування. Також на заваді стоїть 
довготривала процедура підключення до інженерно-комунікаційних мереж 
та слабка інвестиційна промоція громади в Україні. На часі формування 
інвестиційного паспорту та системних заходів з інвестиційної промоції 
громади.  
Робоча група з місцевого економічного розвитку вирішила, що доцільніше 
готувати інвестиційний майданчик під майбутній єдиний майновий 
комплекс – база відпочинку з територією під сонячну фотоелектростанцію  
потужністю до 5 мВт на річці Помічна поблизу с. Червоний Розділ. 
Досвід інших громад показує, що облаштування промислових, рекреаційних 
зон, які облаштовані всіма необхідними інженерно-комунікаційними 
мережами та мають прозорі умови довгострокової оренди земельних 
ділянок надають можливість інвесторам в найкоротші терміни запустити 
процес з надання туристичних послуг та продуктів. Зважаючи на це під час 
розробки Стратегії розвитку Помічнянської об’єднаної громади було 
передбачено в рамках напрямку А стратегічну ціль А 3. Маркетинг території 
та залучення інвестицій де є оперативна ціль А 3.3. Підготовка якісних 
інвестиційних продуктів з виконанням завдань: 1. Підготовка інвестиційних 
пропозицій (Каталог) та їх оприлюднення. 2. Розробка інвестиційних 
проектів 3. Пошук фінансування тощо. 
До складу Помічнянської ОТГ входять 4 населених пункти, одне з яких місто. 
Кількість населення громади понад 10 тис. осіб. Поруч з м. Помічна 
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проходить автошлях М-13. Громада на відстані 70 км. від обласного центру 
проте має вигідне залізничне сполучення (Одеська залізниця). В громаді 
запущено муніципальний ринок «Торгівельне містечко», зелену садиба, 
мотузковий парк, розвивають туристичні пішохідні та вело- маршрути.  

7. Доцільність 
проекту 

Даний проект доцільно реалізовувати у Помічнянській громаді  тому, що 
громада активізувала діяльність з розвитку туризму (запуск зеленої садиба, 
облаштовує мотузковий парк, буде запущено послуги з активного туризму, 
облаштовує ринок локальних продуктів) а також має зручне географічне 
розташування, розвинуте залізничне сполучення, поруч проходить автошлях 
М-13 (Кропивницький - Кишинів), за 50 км. унікальний туристичний об’єкт - 
Мигія, Миколаївської області. Водночас громада є рівновіддаленою від 
обласного центру мешканці якого шукають якісних комплексних 
туристичних послуг з  відпочинку та дозвілля поза міською метушнею як під 
час відпустки так і на час вихідних.  
Кліматичні і ландшафтні показники є сприятливими для розвитку туризму. 
Також даний напрям визначений Стратегією розвитку громади 

8. Опис проекту В рамках проекту передбачається : 
-аерофотозйомка території та розробка на її основі плану-схеми території; 
 - виділення земельної ділянки з цільовим призначенням – землі 
рекреаційного призначення та землі енергетики на умовах довгострокової 
оренди; 
- виготовлення проектно-кошторисної документації для підведення 
електропостачання (підключення до електромережі) до землі 
рекреаційного призначення, підведення водопостачання та 
водовідведення, планування та будівництво дороги з твердим покриттям до 
земельної ділянки рекреаційного призначення та місця для паркування; 
- підведення/підключення інженерних комунікацій згідно проектно-
кошторисної документації; 
- навчання персоналу з залучення та супроводу інвестора; 
- запровадження механізму передання підготовленого інвестиційного 
об’єкту шляхом проведення прозорого, відкритого конкурсу;  
- проведення заходів з промоції інвестиційних ділянок та інвестиційного 
потенціалу громади на загальноукраїнських та регіональних профільних 
виставка, інвестиційних форумах.  

9. Ключові етапи 
реалізації проекту 

Основними етапами реалізації проекту є: 
1.Підготовчий 
2.Організаційний 
3. Аерофотозйомка території та розробка на її основі плану-схеми території 
4.Відведення земельних ділянок  
5.Підключення інженерних комунікацій та будівництво під’їзного шляху з 
твердим покриттям та місцем для паркування 
6. Навчання профільних фахівців з апарату ради громади щодо залучення та 
супроводу інвестора 
7. Розробка та схвалення місцевою радою процедури передання 
інвестиційного об’єкту єдиним комплексом на умовах довгострокової 
оренди через прозорий відкритий конкурс 
8. Заходи з промоції інвестиційної пропозиції 

10. Заходи проекту 
 

Етап 1. Підготовчий 
1.1. Провести засідання Робочої групи з місцевого економічного розвитку, 
на якому: 
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- затвердити Програму місцевого економічного розвитку Помічнянської ОТГ 
та План дій з її впровадження 
-  підготувати проект рішення на сесію Помічнянської міської ради про 
виділення фінансування на початок реалізації проекту  
- сформувати Робочу групу з реалізації проекту 
- визначити відповідальну особу за реалізацію проекту 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Помічнянської 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. Провести громадські обговорення з метою роз’яснення мети, завдань та 
перспектив розробки інвестиційної пропозиції 
Виконавці заходів: Робоча група з МЕР Помічнянської ОТГ, голова, 
заступники голови 
 
Етап 3. Аерофотозйомка території та розробка на її основі плану-схеми 
території 
3.1.Підібрати пропозиції з проведення робіт 
3.2. Відібрати виконавця робіт 
3.3. Проведення робіт та їх приймання-передача 
Виконавці заходів: Робоча група з реалізації проекту спільно з 
відповідальною особою за реалізацію проекту, профільний заступник 
голови 
 
Етап 4. Відведення земельних ділянок єдиним комплексом під базу 
відпочинку (до 10 га) та під сонячну фотоелектростанцію (потужність до 5 
мВт, площа не більше 10 га)  
4.1.Підготувати проект рішення Помічнянської міської ради про виділення 
земельної ділянки під базу відпочинку та під сонячну фотоелектростанцію з 
відповідним цільовим призначенням 
4.2. Подати на розгляд Помічнянської міської ради проект рішення про 
виділення земельних ділянок  
4.3. Отримати рішення Помічнянської міської ради про виділення земельних 
ділянок та зміну цільового призначення землі (за потреби) 
4.4.Замовити виготовити документи на виділені земельні ділянки – проект 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок а однієї із них зі міною 
цільового призначення з землі с/г призначення на землі енергетики 
4.5.Прийняти рішення про затвердження проекту землеустрою та зміну 
цільового призначення земельних ділянок 
4.6. Звернутись до територіальних органів Держгеокадастру України із 
заявою про внесення змін до відомостей про земельні ділянки 
Виконавці заходів: Робоча група з реалізації проекту, відповідальна особа 
за реалізацію проекту, голова громади, Помічнянської міська рада 
 
Етап 5. Підключення інженерних комунікацій та будівництво під’їзного 
шляху з твердим покриттям та місцем для паркування 
5.1. Замовити виготовлення проектно-кошторисної документації для 
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підведення електропостачання (підключення до електромережі), 
підведення водопостачання та водовідведення до землі рекреаційного 
призначення 
5.2. Замовити проектно-кошторисну документацію на будівництво дороги з 
твердим покриттям до земельної ділянки рекреаційного призначення та 
місця для паркування 
5.3. Підготувати проект рішення міської ради про затвердження проектно-
кошторисної документації  
5.4. Отримати рішення Помічнянської міської ради про затвердження 
проектно-кошторисної документації та виділення фінансування 
5.5. Визначення на конкурсних основах підрядників на підведення 
електропостачання (підключення до електромережі), підведення 
водопостачання та водовідведення до землі рекреаційного призначення 
5.6. Визначення на конкурсних основах підрядників на будівництво дороги з 
твердим покриттям до земельної ділянки рекреаційного призначення та 
місця для паркування 
5.7. Приймання-передача робіт 
Виконавці заходів: Робоча група з реалізації проекту, відповідальна особа 
за реалізацію проекту, голова громади, Помічнянської міська рада 
 
Етап 6. Навчання профільних фахівців з апарату ради громади щодо 
залучення та супроводу інвестора 
6.1. Оголошення та відбір виконавців  
6.2. Організація навчання профільних фахівців з апарату ради громади щодо 
залучення та супроводу інвесторів 
Виконавці заходів: Робоча група з реалізації проекту, відповідальна особа 
за реалізацію проекту, профільний заступник голови 
 
Етап 7. Розробка та схвалення місцевою радою процедури передання 
інвестиційного об’єкту єдиним комплексом на умовах довгострокової 
оренди через прозорий, відкритий конкурс 
7.1. Сформувати ініціативну групу з питань формування процедур та умов 
передання інвестиційного об’єкту єдиним комплексом на конкурсних 
засадах (проект Положення) 
7.2. Провести громадські обговорення проекту Положення про передання 
інвестиційного об’єкту під базу відпочинку та міні сонячну 
фотоелектростанцію на конкурсних засадах 
7.3. Підготувати проект рішення на сесію Помічнянської міської ради про 
затвердження Положення про передання інвестиційного об’єкту під базу 
відпочинку та міні сонячну фотоелектростанцію на конкурсних засадах 
7.4. Отримати рішення Помічнянської міської ради про затвердження 
Положення про передання інвестиційного об’єкту під базу відпочинку та 
міні сонячну фотоелектростанцію на конкурсних засадах 
Виконавці заходів: Робоча група з реалізації проекту, відповідальна особа 
за реалізацію проекту, голова громади, Помічнянської міська рада 
 
Етап 8. Заходи з промоції інвестиційної пропозиції 
8.1. Розробка технічного завдання під замовлення промоційних матеріалів з 
популяризації інвестиційних можливостей громади 
8.2. Замовлення промоційних матеріалів 
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8.3. Розміщення інформації про інвестиційну пропозиції на сайті громади, на 
регіональному порталі інвестиційних пропозицій 
Виконавці заходів: Робоча група з реалізації проекту, відповідальна особа 
за реалізацію проекту, профільний заступник голови 

11. Очікувані 
результати від 
реалізації проекту 

1.Відведено земельні ділянки рекреаційного та промислового призначення 
2. Виготовлено проектно-кошторисну документацію для облаштування 
інженерно-транспортних мереж 
3.Підключено інженерні комунікації та збудовано під’їзний шлях і місце для 
паркування 
4.Створено стимули до залучення інвестора в громаду 
5.Популяризовано ідею інвестиційної та туристичної привабливості громади 

12. Графік 
реалізації проекту і 
його тривалість 

Тривалість – 12-18 місяців 
Графік реалізації проекту у Частині 3. План дій з впровадження Програми 
місцевого економічного розвитку. 

13.Необхідні 
фінансові ресурси, 
тис.грн 

Загальний бюджет проекту – 2 786 000 грн., в т.ч.: 
- проектно-кошторисна документація – 500 000 грн. 
- будівництво дороги з твердим покриттям, 5 км. – 1 000 000 грн.  
- облаштування місця для паркування – 250 000 грн. 
- підведення електропостачання та підключення до електромережі -

500 000 грн. 
- підведення водопостачання та водовідведення – 500 000 грн. 
- аерофотозйомка та складання плану-схеми території – 10 000 грн. 
- проект землеустрою – 10 000 грн. 
- навчання фахівців – 6 000 грн. 
- виготовлення промоційних матеріалів – 10 000 грн. 

14. Можливі 
джерела спів 
фінансування 
проекту 

Кошти місцевого бюджету – 2 786 000 грн. 
 

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

Дозволи на підключення до інженерної інфраструктури 
Виділення земельної ділянки для розміщення бази відпочинку та сонячної 
фотоелектростанції потужністю до 5 мВт. 

16. Виконавці 
проекту  
(основні, 
підтримка, імена 
осіб) 

Робоча група з реалізації проекту 
Відповідальна особа з реалізації проекту – Т. Юрченко 
Голова громади М. Атрошенко 

17. Зацікавлені 
сторони в реалізації 
проекту 

- Місцева влада Помічнянської ОТГ 
- Мешканці Помічнянської ОТГ 
- Місцеві підприємці 

18. Джерела 
додаткової 
інформації 

ДФРР, програми міжнародної технічної допомоги 

19.Інше Як виготовити проект відведення земельної ділянки: 
https://terram.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-

https://terram.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8e/
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%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%
d1%8e/ 
Як змінити цільове призначення земельної ділянки: 
https://terram.com.ua/%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b0-
%d1%86%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%
d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%96/ 
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https://terram.com.ua/%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%96/
https://terram.com.ua/%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%96/
https://terram.com.ua/%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%96/
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План дій впровадження Програми 
місцевого економічного розвитку 

Рік Тип заходу з МЕР 
для створення 
сприятливого 

економічного середовища 
в ОТГ 

2020 2021 2022 1 
Підт
рим
ка 

існу
ючог

о 
бізн
есу 

2 
Заох
очен

ня 
до 

підп
риє
мни
цтва 

3 
Залу
ченн
я та 
роб

ота з 
інве
стор
ами 

4 
Розвито

к 
робочої 

сили, 
профорі
єнтація 

для 
молоді, 
школярі

в 

квартал квартал квартал 

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

Проект місцевого економічного 
розвитку № 1: Створення 
муніципального ринку «Торгівельне 
містечко» з врахуванням потреб мало 
мобільних груп населення в м. Помічна 
по вулиці Перемоги 

                

Етап 1. Підготовчий 
1.1. Провести засідання Робочої групи з 
місцевого економічного розвитку, на 
якому: 
- затвердити Програму місцевого 
економічного розвитку Помічнянської 
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 
Помічнянської міської ради про 
виділення співфінансування на 
реалізацію проекту або співфінансування 
у 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  муніципального 
ринку «Торгівельне містечко» 
3.1. Провести громадські обговорення з 
метою роз’яснення мети, завдань та 
перспектив функціонування 
муніципального ринку «Торгівельне 
містечко» та обговорення щодо 
формування місцевих стандартів 
вуличної, роздрібної торгівлі за 
принципом «від лану до столу» 
3.2. Сформувати ініціативну групу з 
питань створення муніципального ринку 
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«Торгівельне містечко» та стандартів 
вуличної, роздрібної торгівлі 
3.3. Провести засідання ініціативної групи 
з питань створення  муніципального 
ринку «Торгівельне містечко» на якому 
підготувати робочий план із його 
створення та розробки стандартів  
вуличної, роздрібної торгівлі і 
розподілити завдання між членами  

Етап 4. Підготовка земельної ділянки 
4.1.Підготувати проект рішення 
Помічнянської міської ради про 
виділення земельної ділянки під 
розміщення муніципального ринку 
«Торгівельне містечко» 
4.2. Подати на розгляд Помічнянської 
міської ради проект рішення про 
виділення земельної ділянки під 
розміщення муніципального ринку 
«Торгівельне містечко» 
4.3. Отримати рішення Помічнянської 
міської ради про виділення земельної 
ділянки під розміщення муніципального 
ринку «Торгівельне містечко» 
4.4. Виготовити документи на  виділену 
земельну ділянку під розміщення 
муніципального ринку «Торгівельне 
містечко» 
4.5. Отримати технічні умови на 
підключення  до інженерної 
інфраструктури муніципального ринку 
«Торгівельне містечко» 

                

Етап 5. Закупівля обладнання та 
облаштування муніципального ринку 
«Торгівельне містечко» 
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. Облаштувати територію ринку 
5.6. Отримати необхідні дозволи на 
підключення до інженерної 
інфраструктури 
5.7. Взяти на баланс закуплене 
обладнання 
5.8. Провести інструктаж персоналу по 
обслуговуванню обладнання 
5.9. Укласти договори оренди з 
підприємцями ОТГ 

                

Етап 6. Завершальний 
6.1. Провести урочисте відкриття 
муніципального ринку «Торгівельне 
містечко» 
6.2. Підготувати звіт про реалізацію 
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проекту 

                 

Проект місцевого економічного 
розвитку № 2: «Розвиток активного 
зеленого туризму в Помічнянській 
громаді шляхом відкриття зеленої 
садиби та облаштування мотузкового 
парку в парковій зоні села Помічна» 

                

Етап 1. Підготовчий                 

1.1. Провести засідання Робочої групи з 
місцевого економічного розвитку, на 
якому: 
- затвердити Програму місцевого 
економічного розвитку Помічнянської 
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 
Помічнянської міської ради про 
виділення співфінансування на 
реалізацію проекту або співфінансування 
у 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  зеленої садиби «У 
дядька Миколи» 

                

3.1. Провести громадські обговорення з 
метою роз’яснення мети, завдань та 
перспектив функціонування зеленої 
садиби «У дядька Миколи» 

                

3.2. Сформувати ініціативну групу з 
питань  створення зеленої садиби «У 
дядька Миколи» 

                

3.3. Провести засідання ініціативної групи 
з питань створення зеленої садиби «У 
дядька Миколи» 
на якому підготувати робочий план із її 
створення та розподілити завдання між 
членами  

                

Етап 4. Облаштування приміщень для 
розміщення  зеленої садиби «У дядька 
Микола» 

                

4.1.Оголосити конкурс на вибір 
підрядника для здійснення ремонту 

                



Програма місцевого економічного розвитку Помічнянської ОТГ та План дій з її впровадження 
 
приміщень  зеленої садиби «У дядька 
Миколи» 

4.2.Провести , в установленому Законом 
порядку, тендерну процедуру вибору 
переможця 

                

4.3.Узгодити і укласти із переможцем 
Договір на ремонт приміщень 

                

4.4.Провести ремонтні роботи в 
приміщеннях 

                

4.5.Отримати необхідні дозволи на 
підключення  до інженерної 
інфраструктури зеленої садиби «У дядька 
Миколи» 

                

Етап 5. Закупівля обладнання та 
облаштування  зеленої садиби «У 
дядька Миколи» 

                

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. Облаштувати зелену садибу «У 
дядька Миколи» 

                

5.6. Отримати необхідні дозволи на 
підключення до інженерної 
інфраструктури 

                

5.7. Взяти на баланс закуплене 
обладнання 

                

Етап 6. Закупівля та монтаж мотузкового 
парку в парковій зоні села Помічна  
6.1. Підготувати технічний опис 
предметів закупівлі 
6.2. Надіслати технічний опис предметів 
закупівлі виробникам/продавцям 
відповідного обладнання 
6.3. Провести тендерну процедуру 
закупівлі обладнання 
6.4. Узгодити і укласти із переможцями 
тендеру Договір на закупівлю та монтаж 
обладнання 
6.5. Провести інструктаж з техніки 
безпеки обслуговуючий персонал 
6.6. Розробити та затвердити пакет 
послуг на атракцію зелена садиба та 
мотузковий парк 
6.7. Взяти на баланс закуплене 
обладнання 

                

Етап 7. Навчання персоналу та 
мешканців громади 
7.1. Визначити зміст, тривалість та 
вимоги до виконавця з забезпечення 
навчання (технічне завдання) 
7.2. Оголосити конкурс на виконавця-/ів 
завдання 
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7.3. Організувати навчання, обмін 
досвідом з розвитку зеленого туризму, 
активного туризму 
7.4. Під час навчання розробити 
туристичні маршрути (дитячий, 
юніорський, спорт, екстрим), прайс 
послуг, положення спортивно-
туристичного інструктажу та затвердити 
їх. 
7.5. Сформувати вимоги та оголосити 
пошук виконавця зі здійснення дизайну 
маркування туристичних маршрутів 

Етап 8. Завершальний 
8.1. Провести урочисте відкриття 
туристичного об’єкту 
8.2. Підготувати звіт про реалізацію 
проекту 

                

                 

Проект місцевого економічного 
розвитку № 3: "Підготовка 
інвестиційного проєкту під відкриття 
бази відпочинку на річці Помічна в 
районі села Червоний Розділ з 
можливістю будівництва міні сонячної 
фотоелектростанції" 

                

Етап 1. Підготовчий                 

1.1. Провести засідання Робочої групи з 
місцевого економічного розвитку, на 
якому: 
- затвердити Програму місцевого 
економічного розвитку Помічнянської 
ОТГ та План дій з її впровадження 
-  підготувати проект рішення на сесію 
Помічнянської міської ради про 
виділення фінансування на початок 
реалізації проекту  
- 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. Провести громадські обговорення з 
метою роз’яснення мети, завдань та 
перспектив розробки інвестиційної 
пропозиції 

                

Етап 3. Аерофотозйомка території та 
розробка на її основі плану-схеми 
території 
3.1.Підібрати пропозиції з проведення 
робіт 
3.2. Відібрати виконавця робіт 
3.3. Проведення робіт та їх приймання-
передача 

                

Етап 4. Відведення земельних ділянок 
єдиним комплексом під базу 
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відпочинку (до 10 га) та під сонячну 
фотоелектростанцію (потужність до 5 
мВт, площа не більше 10 га)  
4.1.Підготувати проект рішення 
Помічнянської міської ради про 
виділення земельної ділянки під базу 
відпочинку та під сонячну 
фотоелектростанцію з відповідним 
цільовим призначенням 
4.2. Подати на розгляд Помічнянської 
міської ради проект рішення про 
виділення земельних ділянок  
4.3. Отримати рішення Помічнянської 
міської ради про виділення земельних 
ділянок та зміну цільового призначення 
землі (за потреби) 
4.4.Замовити виготовити документи на 
виділені земельні ділянки – проект 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок а однієї із них зі 
міною цільового призначення з землі с/г 
призначення на землі енергетики 
4.5.Прийняти рішення про затвердження 
проекту землеустрою та зміну цільового 
призначення земельних ділянок 
4.6. Звернутись до територіальних 
органів Держгеокадастру України із 
заявою про внесення змін до відомостей 
про земельні ділянки 

Етап 5. Підключення інженерних 
комунікацій та будівництво під’їзного 
шляху з твердим покриттям та місцем 
для паркування 
5.1. Замовити виготовлення проектно-
кошторисної документації для 
підведення електропостачання 
(підключення до електромережі), 
підведення водопостачання та 
водовідведення до землі рекреаційного 
призначення 
5.2. Замовити проектно-кошторисну 
документацію на будівництво дороги з 
твердим покриттям до земельної ділянки 
рекреаційного призначення та місця для 
паркування 
5.3. Підготувати проект рішення міської 
ради про затвердження проектно-
кошторисної документації  
5.4. Отримати рішення Помічнянської 
міської ради про затвердження 
проектно-кошторисної документації та 
виділення фінансування 
5.5. Визначення на конкурсних основах 
підрядників на підведення 
електропостачання (підключення до 
електромережі), підведення 
водопостачання та водовідведення до 
землі рекреаційного призначення 
5.6. Визначення на конкурсних основах 
підрядників на будівництво дороги з 
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твердим покриттям до земельної ділянки 
рекреаційного призначення та місця для 
паркування 
5.7. Приймання-передача робіт 

Етап 6. Навчання профільних фахівців з 
апарату ради громади щодо залучення 
та супроводу інвесторів 
6.1. Оголошення та відбір виконавців  
6.2. Організація навчання профільних 
фахівців з апарату ради громади щодо 
залучення та супроводу інвесторів 

                

Етап 7. Розробка та схвалення місцевою 
радою процедури передання 
інвестиційного об’єкту єдиним 
комплексом на умовах довгострокової 
оренди через прозорий, відкритий 
конкурс 
7.1. Сформувати ініціативну групу з 
питань формування процедур та умов 
передання інвестиційного об’єкту 
єдиним комплексом на конкурсних 
засадах (проект Положення) 
7.2. Провести громадські обговорення 
проекту Положення про передання 
інвестиційного об’єкту під базу 
відпочинку та міні сонячну 
фотоелектростанцію на конкурсних 
засадах 
7.3. Підготувати проект рішення на сесію 
Помічнянської міської ради про 
затвердження Положення про передання 
інвестиційного об’єкту під базу 
відпочинку та міні сонячну 
фотоелектростанцію на конкурсних 
засадах 
7.4. Отримати рішення Помічнянської 
міської ради про затвердження 
Положення про передання 
інвестиційного об’єкту під базу 
відпочинку та міні сонячну 
фотоелектростанцію на конкурсних 
засадах 

                

Етап 8. Заходи з промоції інвестиційної 
пропозиції 
8.1. Розробка технічного завдання під 
замовлення промоційних матеріалів з 
популяризації інвестиційних 
можливостей громади 
8.2. Замовлення промоційних матеріалів 
8.3. Розміщення інформації про 
інвестиційну пропозиції на сайті громади, 
на регіональному порталі інвестиційних 
пропозицій 
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Додаток 1 

Робоча група з місцевого економічного розвитку 
Помічнянської об’єднаної територіальної громади 

Добровеличківського району, Кіровоградської області 
 

№ 
з/п 

Прізвище , 
ім’я 

Цільова 
група* 

Організація посада електронна пошта телефон 

1 Антошик 
Микола В 

Помічнянська 
міська рада 

Голова 
sekretar@pomichnamr.gov.ua 

673051990 

2 Фідальго 
Поррата Ірина В 

Помічнянська 
міська рада 

секретар 
sekretar@pomichnamr.gov.ua 

661739078 

3 

Щербатюк 
Артем В 

Помічнянська 
міська рада 

Заступник 
міського 
голови 

(соціальна 
сфера) sekretar@pomichnamr.gov.ua 

505912271 

4 
Юрченко 
Тетяна В 

Помічнянська 
міська рада 

Начальник 
загального 

відділу tana2711tana@gmail.com 

661978328 

5 Чіпегіна 
Тетяна В 

Помічнянська 
міська рада 

 
pomichna_mr@ukr.net 

667684060 

6 

Фідальго 
Поррата 
Аріель Г 

Помічнянська 
ЗШ № 3 

 

Вчитель 
фізичного 
виховання 
Голова ГО 

«БК 
«ОРЛИ»» fidalgo@ukr.net 

979786907 

7 Чіпегін Віталій Б підприємець  Tanyushka888@ukr.net 663385983 

8 Парасківа 
Наталія Б 

підприємець  
sereshkaanchous@gmail.com 

976184578 

9 
Гульдас Аліна М 

Молодіжна 
рада 

голова 
savialni@ukr.net 

662433169 

10 Колісніченко 
Сергій О 

Помічнянська 
ЗШ №2 

Директор 
депутат osvita@pomichnamr.gov.ua 

994833947 

11 Чинкалов 
Роман 
Олегович М 

Представник 
громадськості 

юрист 

sekretar@pomichnamr.gov.ua 

0665931960 

12 Чоботар 
Антоніна 
Петрівна В 

Помічнянська 
міська рада 

Спеціаліст 
з 

інвестицій sekretar@pomichnamr.gov.ua 

0673480237 

11 

Яценко 
Вікторія К 

Відділ 
культури, 
туризму, 
молоді та 

спорту 

начальник 

pomkultura@ukr.net 

990441832 

 

*Примітка: цільова група: 
Буква, яка відповідає типу цільової групи, до якої входить представник: 
- В – представник влади 
- Б – представник бізнесу 
- Г – представник громадськості 
- М – представник Молодіжної ради (в разі її утворення) або активної молоді 
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