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ПРОГРАМА
МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ТА ПЛАН ЗАХОДІВ З ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
на 2019-2021 роки

Зеленодольська ОТГ– 2019

Створення Програми з місцевого економічного розвитку стало можливим завдяки
підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку
(USAID). Зміст є відповідальністю Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) і не обов’язково
відображає точку зору USAID чи уряду Сполучених Штатів.
Програму складено представниками Робочої групи з місцевого економічного розвитку за
консультативної допомоги експертів громадської організації «Подільська агенція регіонального
розвитку» в рамках програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та
ефективність» (DOBRE).

2

ЗМІСТ
ВСТУП ………………………………………………………………….…………………..………………

4

ЧАСТИНА І. ПРОГРАМА МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ……...…

7

ЧАСТИНА ІІ. ВІЗІЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЦІЛІ ТА
ПЛАН ЗАХОДІВ….…………………………………………………………………………………..…

8

Візія та цілі ………………………………………………………………………………………….…..

8

План заходів з місцевого економічного розвитку ………...….………………....

9

Програма МЕР – пріоритетний проект 1: Програма з розвитку
трудових ресурсів на базі Зеленодольського професійного ліцею ..…...

9

Програма МЕР – пріоритетний проект 2: Програма з покращення
туристичної інфраструктури та території розвитку бізнесу в
Зеленодольській ОТГ

12

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………………………………

16

ДОДАТОК 1. Склад Робочої групи з питань місцевого економічного
розвитку Зеленодольської громади ………………………………………………………

17

ДОДАТОК 2. План дій з впровадження Програми місцевого
економічного розвитку Зеленодольської громади .……………………………..

19

3

ВСТУП
Попередній досвід складання та реалізації програм соціально-економічного розвитку,
стратегії розвитку Зеленодольської громади дозволив проаналізувати передумови, які були
у неї на момент початку роботи над проектом. Крім того, аналіз попередніх планувальних
документів допоміг краще зрозуміти соціально-економічну ситуацію в громаді, виокремити
основні показники її економічного розвитку за попередні періоди, а також з’ясувати основні
чинники, які стримують її розвиток.
Основними причинами розробки Програми місцевого економічного розвитку
Зеленодольської ОТГ, що відбувається в рамках проекту USAID «Децентралізація приносить
кращі результати та ефективність» (DOBRE) є бажання громади оцінити більш детально свій
економічний потенціал, створити робочі місця, в тому числі, поза межами
сільськогосподарського виробництва, переглянути можливі наявні та перспективні точки
розвитку, оцінити ресурсне забезпечення тих чи інших напрямків діяльності та конкретних
видів бізнесу, підготувати заготовки проектних пропозицій для полегшення пошуку
додаткового фінансування або інвестиційних ресурсів.
У зв’язку із проведеною роботою підготовлено:
1.
Економічний профіль Зеленодольської ОТГ.
2.
Оцінку сильних та слабких сторін, можливостей та загроз (SWOT-аналіз).
Результати дослідження надали надзвичайно важливу та потрібну інформацію, яка
привела до розуміння:

ліквідних сильних сторін, які можна капіталізувати;

недоліків продукту, які можна виправити без зайвих витрат;

можливостей розвитку;

проблем, що впливають на економічний розвиток громади;

перешкод для розвитку.
Характеристика громади.
Зеленодольська ОТГ – це громада міського типу, яка розташована у південно-західній
частині Дніпропетровської області в межах Апостолівського району. Утворена в результаті
реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні шляхом об’єднання
м. Зеленодольськ, с. Мала Костромка, с. Мар’янське, с. Велика Костромка. Усі населені
пункти, крім міста Зеленодольськ, на території Зеленодольської громади мають давню
історію, яка тісно пов’язана з історією Українського козацтва та Великим Лугом, на межах
якого громада розташована. Кожне з них по-своєму унікальне, однак, як і більша частина
населених
пунктів
у
південно-західній
частині
України,
історично
мають
сільськогосподарське спрямування. Значна кількість території в межах Зеленодольської
територіальної громади є землями сільськогосподарського призначення, водного та лісового
фонду.
Центром територіальної громади є місто Зеленодольськ, яке планувалось як місто
енергетиків. Початок будівництва електростанції та міста було розпочато у 1961 році.
16 травня 1964 року Зеленодольську було надано статус селища міського типу, а в 1993 році
він отримав статус міста районного значення (Постанова Верховної Ради України
№ 2984- ХІІ від 03.02.1993 року). Місто і надалі має монопрофільну структуру економіки,
за винятком декількох переробних підприємств.
Географічне положення. Зеленодольська територіальна громада знаходиться
на відстані майже 490 км від Києва, 190 км - від Дніпропетровська, 45 км - від Кривого Рогу
та 14 км в південно-західному напрямку від нинішнього районного центру і залізничної
станції – м. Апостолове.
Через територію громади проходять дороги Н 23, Т0403.
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Територія. Площа ОТГ складає 311,91 км2. або 31019 га (у 9,7рази більша, ніж площа
міста Зеленодольськ). Відстані між населеними пунктами – членами територіального
утворення (від центру міста Зеленодольськ): до с. Мар’янське – 36 км, до с. Велика
Костромка - 12 км.
Населення. Згідно з даними, на початок 2019 року в об’єднаній громаді проживало
19 746 осіб, в тому числі в Зеленодольську - 13 462 осіб, що становить 71% мешканців,
а також відповідно: у с. Велика Костромка - 1970 осіб (10 %) та с. Мар'янське 3 508 осіб (19 %). З точки зору чисельності в невеликому ступені переважають жінки –
загалом в громаді їх частка складає 53%, тільки в незначній мірі ця структура відрізняється
в Мар'янському, де їх частка складає 52%. У віковій структурі населення 16% мешканців
громади становлять діти і молодь у віці 0-18 років. Особи у віці 19-49 років - 42%, члени
громади віком 50-59 років – 16%, а особи у віці старше 60 років – 26%. Громаду характеризує
високий відсоток осіб, які старші ніж 60 років, а у поєднанні з віковою групою осіб, старших
ніж 50 років, цей відсоток становить 42%. Це, найімовірніше, ефект явищ,
які накладаються: міграція молодших, мобільніших осіб до Кривого Рогу, Києва, а також
за кордон. Ця несприятлива тенденція протягом тривалого періоду часу може негативно
вплинути на перспективи розвитку громади.
Загалом
економіка
громади
є
диференційованою
через
поєднання
високотехнологічних підприємств енергетичної сфери, вирощування та часткової переробки
сільськогосподарської продукції, логістичних можливостей. На території громади
знаходиться об'єкт стратегічного характеру для підтримки енергетичної стабільності в даній
частині
України
Криворізька
ТЕС
ПАТ
«ДТЕК
Дніпроенерго»,
яка входить до складу енергетичного концерну ДТЕК. Галузі, в яких найчастіше функціонують
місцеві підприємства – енергетика, харчова промисловість, сільське господарство, послуги,
оптова та роздрібна торгівля, а також адміністрація громади. Варто також відзначити
той факт, що одним із перших рішень вже об'єднаної громади було впорядкування
торгівельної діяльності на власній території. Звідси інвестиції в торгівельну інфраструктуру
для мешканців громади, які можуть вести економічну діяльність в гарних умовах –
як тимчасову, так і постійну. Це виступає конструктивним способом отримання благ
мешканцями сільської та міської частини громади.
У сфері житлово–комунального господарства комунальне підприємство
«Зеленодольський міський водоканал» обслуговує житловий фонд (110 багатоквартирних
житлових будинків) та прибудинкову територію, постачає гарячу та холодну воду і теплову
енергію.
Стан навколишнього природного середовища. В м. Зеленодольськ розташовані
підприємства: ПАТ ДТЕК «ДНІПРОЕНЕРГО» (Криворізька ТЕС), ЗАТ «Укрнафта»,
ТОВ «Зеленодольський хлібокомбінат». Ці об’єкти промисловості в значній мірі впливають
на стан навколишнього середовища (атмосферне повітря). Так, через викиди забруднюючих
речовин, твердих часток і окисів азоту підприємством Криворізька ТЕС (теплоелектростанція,
яка працює на вугіллі), спостерігається негативний вплив на здоров’я людей. Фіксується
збільшення захворюваності на такі хвороби, як бронхіт та рак легень.
До деградації навколишнього середовища призводить не тільки промисловість,
а також автомобільний транспорт, який є джерелом забруднень. Так, Зеленодольськ
і Мар’янське – це населені пункти з напруженим дорожнім рухом, а відсутність об’їзної
дороги щораз більше погіршує місцеву екологічну ситуацію.
Утилізація твердих побутових відходів (ТПВ) здійснюється комунальним
підприємством «Зеленодольський міський водоканал». Загальна площа полігону ТПВ
становить 1,33 га, а площа ділянки для складування відходів – 0,7557 га.
Головним джерелом водопостачання м. Зеленодольськ виступає поверхневий забір
води з підживлюючого каналу ДТЕК «Криворізька ТЕС», с. Мар'янське – з каналу
«Дніпро-Кривий Ріг», с. Велика Костромка – зі свердловини. В селі Велика Костромка
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є в наявності місцевий водогін та функціонують артезіанські свердловини, завдяки чому
мешканці мають доступ до питної води. Однак, мережі водопостачання знаходяться
в поганому стані. В селі налічується 2 свердловини, з яких діюча тільки одна глибиною 55 м.
Друга – резервна (80 м). Технічний знос свердловини, водопровідних мереж, водонапірної
башти, побудованих в 1977 році, складає 80%. На жаль, в останні роки якісний склад
підземних вод змінився через екологічні проблеми (недалеко від села розміщені полігон
твердих побутових відходів, відстійники – ставки Криворізької ТЕС).
Великою проблемою для керівництва ОТГ виступають так звані стихійні звалища
сміття, які виникають у кожному населеному пункті, що входить до складу громади.
SWOT аналіз
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ЧАСТИНА І.
ПРОГРАМА МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
В процесі розробки Програми місцевого економічного розвитку (далі – МЕР)
Зеленодольська громада обрала в якості пріоритету реалізацію 2-х проектів в 2019-2021 році:
1.
Програма з розвитку трудових ресурсів на базі Зеленодольського
професійного ліцею. Українські підприємства зіштовхнулися з відсутністю молодих
спеціалістів робітничих професій. Ринок праці на території Зеленодольської ОТГ потребує
спеціалістів з електротехнічних та обслуговуючих професій. З метою підготовки
висококваліфікованих кадрів, які повинні відповідати потребам сучасного ринку праці,
а також на замовлення ДТЕК Криворізької ТЕС Робочою групою з місцевого економічного
розвитку (МЕР) спільно із адміністрацією Зеленодольського професійного ліцею були
ретельно вивчені та проаналізовані вимоги до професійної підготовки необхідних фахівців
із побажаннями потенційних роботодавців.
Основна мета:
● підготовка висококваліфікованих спеціалістів для потреб промисловості;
● збереження та покращення місцевого наукового потенціалу;
● поліпшення іміджу громади.
2.
Програма з покращення туристичної інфраструктури та території розвитку
бізнесу в Зеленодольській ОТГ. В ході аналізу сильних сторін громади (наявність
рекреаційної зони – Зеленодольське водосховище, водно-веслувальна база, географічне
розташування) членами Робочої групи МЕР прийнято рішення щодо концентрації зусиль на
розвитку туристичного потенціалу.
Основна мета:
● забезпечення комфортних умов відпочинку як для місцевих мешканців, так і туристів;
● залучення додаткових коштів до місцевого бюджету;
● створення нових робочих місць;
● формування позитивного іміджу громади;
● популяризація здорового способу життя та активного дозвілля.

7

ЧАСТИНА ІІ.
ВІЗІЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЦІЛІ ТА
ПЛАН ЗАХОДІВ
Візія МЕР ОТГ:
Зеленодольська міська ОТГ – це партнерство інтересів громади, підприємницьких кіл
та органів місцевого самоврядування у підвищенні добробуту кожного мешканця.
Цілі:
1. Покращення умов життя шляхом створення нових робочих місць для мешканців ОТГ
та забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету.
2. Підвищення ефективності використання природних ресурсів та наявної інфраструктури.
3. Створення умов для розвитку місцевої економіки.
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План заходів з місцевого економічного розвитку
Реалізація Програми місцевого економічного розвитку Зеленодольської ОТГ розділена
на декілька етапів.
Для реалізації проектів МЕР щодо реалізації Програми з розвитку трудових ресурсів на
базі Зеленодольського професійного ліцею заплановано виконати наступні дії:
 провести засідання Робочої групи МЕР з метою розгляду Програми, визначення
термінів і відповідальних осіб;
 надіслати заявку в DOBRE з метою закупівлі необхідного устаткування;
 здійснити ремонт приміщення;
 встановити відповідне обладнання;
 затвердити навчальні програми;
 заручитись підтримкою роботодавців;
 провести заходи по набору студентів (професійна орієнтація учнів, поширення
інформації тощо);
 висвітлювати етапи реалізації проекту в ЗМІ;
 здійснити урочисте відкриття проекту.
Для реалізації проекту МЕР щодо покращення туристичної інфраструктури та території
розвитку бізнесу в Зеленодольській ОТГ заплановано:
 провести засідання Робочої групи МЕР, на якому розглянути питання щодо
впровадження першочергових заходів з оновлення туристичної інфраструктури
та замовлення проектної документації;
 надіслати заявку до DOBRE на придбання матеріалів для проведення ремонту
приміщень водно-веслувальної бази, придбання спортивного інвентаря,
облаштування території пірсу (пляжна зона);
 розпочати капітальний ремонт приміщень веслувальної бази із залученням
зацікавлених сторін;
 виконати благоустрій території пірсу згідно узгоджених архітектурних рішень
робочою групою МЕР;
 облаштувати велозупинки (встановлення огорожі, придбання велостійок);
 облаштувати територію для автостоянки (пісок, щебінь, огорожа, роботи);
 залучити дизайнерів з розвитку туризму в ОТГ, просторового планування;
 висвітлювати етапи реалізації проекту в ЗМІ;
 організувати урочисте відкриття проекту.
До плану заходів з місцевого економічного
2-х пріоритетних проектів Зеленодольської ОТГ:

розвитку

входить

реалізація

Project / Проект #1:Програма з розвитку трудових ресурсів на базі
Зеленодольського професійного ліцею
Related Goals / Цілі розвитку, до яких має відношення цей проект
1. Покращення умов життя шляхом створення нових робочих місць для мешканців ОТГ
та забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету.
2. Підвищення ефективності використання природних ресурсів та наявної
інфраструктури.
3. Створення умов для розвитку місцевої економіки.
Background Information/Довідкова інформація
Опис проекту: українські підприємства зіштовхнулися з відсутністю молодих
спеціалістів робітничих професій. На сучасному ринку праці Зеленодольської
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об’єднаної територіальної громади відбулися зміни (відчувається брак спеціалістів
з електротехнічних та обслуговуючих професій). З метою підготовки
висококваліфікованих фахівців, які повинні відповідати потребам сучасного ринку
праці, а також на замовлення ДТЕК Криворізької ТЕС про підготовку робітників
за спеціальностями «Електромонтер з обслуговування електрообладнання
електростанцій», «Машиніст – обхідник котельного обладнання», «Електрослюсар
з ремонту електричних машин» та «Електрослюсар з ремонту та обслуговування
автоматики та засобів вимірювань електростанцій» адміністрацією Зеленодольського
професійного ліцею були ретельно вивчені та проаналізовані вимоги до професійної
підготовки необхідних кадрів і вимоги потенційних роботодавців. Одним із шляхів
вирішення цих проблем є створення в навчальному закладі сучасної матеріальної
бази, основою якої буде навчально-лабораторна база, що є інноваційним підходом
до розв’язання проблеми поповнення підприємств робітничими кадрами.
Мета проекту: створення матеріально-технічної бази для отримання ліцензії
з підготовки кваліфікованих робітників для роботодавців Зеленодольської ОТГ та
Апостолівського району.
Місце реалізації: Дніпропетровська область Апостолівський район, м. Зеленодольськ,
професійно-технічний ліцей, проспект Незалежності, 5.
Сфера впливу:
 громада самостійно готує фахівців робітничих спеціальностей відповідно до потреб
місцевого бізнесу (компанії ДТЕК);
 розвиток людського капіталу;
 створення нових робочих місць на території громади;
 підвищення престижу робітничої професії.
Стан підготовки та реалізації:
 оснащення навчального кабінету професійно-теоретичної підготовки з
електротехнічних професій та двох майстерень сучасною матеріально-технічною
базою;
 створення нормативно-правової документації з професій;
 укладання угод з основними роботодавцями регіону для спільної роботи
з підготовки професійних робітників;
 здійснення підбору досвідчених викладачів, майстрів виробничого навчання;
 укладання угод для проходження виробничої практики на базових підприємствах
Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади;
 укладання угод з ДТЕК Криворізька ТЕС, ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС» для
впровадження дуальної освіти з метою підвищення конкурентоздатності
випускників Зеленодольського професійного ліцею в умовах сучасного ринку праці.
Major Action Steps and Schedule / Ключові етапи дій та графік
Action Steps / Етапи дій

Schedule / Графік

1.Провести засідання Робочої групи МЕР з метою розгляду Програми,
визначення термінів і відповідальних осіб
2. Надіслати заявку на ДОБРЕ для закупки необхідного устаткування
3. Здійснити ремонт приміщення
4.Організувати набір студентів (затвердження програм навчання,
залучення абітурієнтів, робота з потенційними роботодавцями)
5. Провести урочисте відкриття проекту
6. Висвітлювати етапи реалізації проекту в ЗМІ

січень 2019 р.
лютий 2019 р.
березень – жовтень
2019 р.
березень-серпень
2019 р.
жовтень 2019 р.
січень-жовтень
2019 р.

Responsibility / Відповідальність
Primary: / Основні:

Support: / Підтримка:
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Робоча група МЕР Зеленодольської ОТГ
Initiation: / Ініціювання:

Робоча група МЕР Зеленодольської ОТГ
Implementation: / Впровадження:

1.
Савченко
Андрій
Володимирович,
Зеленодольський
міський
голова,
тел.0974184829, e-mail: gorsovetvk@ukr.net
2.
Романова
Наталія
Миколаївна,
директор Зеленодольського професійного
ліцею,
тел.
0677792125,
e-mail:
zpl16zel@ukr.net

1.
Місцева
влада
–
ініціювання,
впровадження, супровід проекту.
2. Зеленодольський професійний ліцей –
ініціювання та впровадження проекту,
виконання окремих видів робіт, звітування
щодо реалізації проекту.
3. Місцевий бізнес ( ДТЕК Криворізька ТЕС)
– ініціювання проекту, фінансова допомога,
підтримка результатів сталості проекту.
4. Дніпропетровська обласна рада –
співфінансуваня проекту.

Resources Needed / Необхідні ресурси
Item / Назва

Funding: /
Фінансування:

Стенд «Електричні
апарати НТЦ-08.09» або
еквівалентний (1 шт.)
Cтенд
«Електромонтажний
комплекс НТЦ-08.47.1»
або еквівалентний (4
шт.)
Cтенд «Введення та
діагностика
несправностей
трифазного
асинхронного двигуна з
короткозамкнутим
ротором НТЦ-08.47.1/1»
або еквівалентний (4
шт.)
Cтенд «Електромонтаж
та експлуатація
відкритої проводки НТЦ08.47.1/2» або
еквівалентний (2 шт.)
Cтенд «Електромонтаж
та експлуатація схованої
проводки НТЦ08.47.1/3» або
еквівалентний (2 шт.)
Cтенд «Електромонтаж
та експлуатація шафи
управління НТЦ08.47.1/4» або
еквівалентний (2 шт.)
Cтенд «Електромонтаж
та наладка магнітних
пускачів та експлуатації
компонентів апаратної
частини комплекту НТЦ08.47.1/5» або
еквівалентний (2 шт.)
Cтенд «Набір з’єднувачів

Amount / Сума

77168 грн.

27580 грн. × 4 =
110 320 грн.

8960 грн. × 4 =
35 840 грн.

8400 грн. × 2 =
16 800 грн.

14392 грн × 2 =
28 784 грн.

16016 грн. × 2 =
32 032 грн.

12124 грн. × 2 =
24 248 грн.

9604 грн. × 2 =

Possible Sources / Можливі
джерела

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE
11

, електричних кабелів та
метизів НТЦ-08.47.1/6»
або еквівалентний (2
шт.)
Cтенд «Монтаж
приладів обліку
електроенергії НТЦ08.47.1/7» або
еквівалентний (2 шт.)
Cтенд «Монтаж
елементів пристроїв
захисного заземлення,
занулення, відключення
НТЦ-08.47.1/8» або
еквівалентний (2 шт.)
Cтенд «Трансформатори
НТЦ-08.47.1/9» або
еквівалентний (2 шт.)
Cтенд «Трифазний
асинхроний
електродвигун з
імітатором
несправностей з МПСУ
НТЦ-06.24.1» або
еквівалентний (1 шт.)
Осцилограф цифровий,
смуга пропускання 25
мГц, кількість каналів 2, частота вибірки 100
Мвиб. /с, USB інтерфейс,
пам’ять на канал 5 кБ (1
шт.)
Ватметр Intertek CAT 2
або еквівалентний (10
шт.)
Мегаомметр Uni-T
UT511 або
еквівалентний (15 шт.)
Набір інструменту
електрика Yato (YT39009), 68 предметів
або еквівалентний (30
шт.)
Надфілі алмазні у наборі
3х140х50мм 10 пр., YT6145 YATO або
еквівалентний (4 шт.)
Моноблок Acer Aspire
C22-865 (DQ.BBRME.009)
Silver (3 шт.)

19 208 грн.

22932 грн. × 2 =
45 864 грн.

11480 грн. × 2 =
22 960 грн.

9044 грн. × 2 =
18 088 грн.

14924 грн.

12600 грн.

500 грн. × 10 =
5 000 грн.
2948 грн. × 15 =
44 220 грн.

2908 грн. × 30 =
87 240 грн.

295 грн. × 4 =
1 180 грн.

18199 грн. ×3 =
54 597 грн.

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE
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Проектор ViewSonic
PA502S (3 шт.)
Екран Logan PRM4
настінний с механізмом
возврату 120" (4:3) 240 х
180 (3 шт.)
Интерактивная доска
Tecro WB OPTIC-02.85 (1
шт.)
Системний блок Patriot S
i37100/4/TB в слідуючій
конфігурації: Intel Core i3-7100 3,9GHz
(або аналог) Материнська плата
Intel H110 А320 2DDR4
М.2 HDMI/DVI/VGA (або
аналог) - Оперативна
пам'ять DDR4 4Gb
2400Mhz -Жорсткий
диск 500Gb SATA III
Toshiba DT01ACA050
(або аналог) -Оптичний
привід DVD-RW LG SATA
(або аналог)-Корпус
ATX400w (1 шт.)
Монітор LG 22МР38-А
тип матриці TN,
діагональ дисплея 21.5". Інтерфейси: VGA,
сумісний з
материнською платою
(або аналог) (1 шт.)
Моноблок Artline
Business S21 v03
(S21v03), Экран 21.5"
(1920x1080) Full HD /
Intel Celeron J1900 (2.0
ГГц) / RAM 4 ГБ / SSD 120
ГБ / Intel HD Graphics /
без ОД / LAN / Wi-Fi /
без ОС / 5 кг (15 шт.)
Комплект «Клавіатура +
маніпулятор «мишка»
Genius КМ-130 USB (або
аналог) (16 шт.)
Програмне
забезпечення Win10Pro
32bit (16 шт.)
Програмне

9405 грн. × 3 =
28 215 грн.
Внесок DOBRE

3634 грн. × 3 =
10 902 грн.

17229 грн.

10 000 грн.

3468 грн.

11 000 грн. ×15 =
165 000 грн.

302 грн. × 16 =
4 832 грн
3600 грн. × 16 =
57 600 грн.
3 000 грн.

Внесок DOBRE

Внесок DOBRE

Внесок
Дніпропетровська обласна
рада

Внесок
Дніпропетровська обласна
рада

Внесок Дніпропетровська
обласна рада

Внесок
Дніпропетровська обласна
рада
Внесок Дніпропетровська
обласна рада
Внесок
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забезпечення Microsoft
Дніпропетровська обласна
Office Home and Student
рада
32bit (1 шт.)
Інтерактивна панель 65,
Edro ETP65U52568, тип
системи PC LCD,
роздільна здатність
Внесок
UltraHD 3840×2160,
150 0000 грн.
компанії ДТЕК Енерго
операційна система
Windows 10 Ukr, Android
5.1 з українською
локалізацією (1 шт.)
Урочисте відкриття об’єкту; висвітлення реалізації етапів проекту в ЗМІ;
проведення вступної кампанії

Other: / Інші
ресурси:

Performance Measures/Milestones / Показники продуктивності / Ключові етапи (віхи)
Підготовлено програми навчання, закуплено необхідне обладнання; відремонтоване
приміщення. Кількість осіб, які пройшли навчання, працевлаштованих по спеціальності, відгуки
роботодавців.

Timeframe / Часові рамки
This project is: / Цей проект є:
o

Short Term /
Короткостроковий
(1 – 2 years)
To create and begin
project / Створити і
почати проект

o

Intermediate-term /
Середньостроковий
(3 – 5 years/років)
Initial Performance Review
/ Оцінити як працює
запущений проект

o

Long-Term/
Довгостроковий
(5+ Years / років)

o

Continuing
Operations of
project /
Забезпечення
продовження
проекту



Project / Проект #2: Програма з покращення туристичної інфраструктури та
території розвитку бізнесу в Зеленодольській ОТГ
Related Goals / Цілі розвитку, до яких має відношення цей проект
1. Покращення умов життя шляхом створення нових робочих місць для мешканців
ОТГ та забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету.
2. Підвищення ефективності використання природних ресурсів та наявної
інфраструктури.
3. Створення умов для розвитку місцевої економіки.
Background Information/Довідкова інформація
Опис проекту: м. Зеленодольськ (адміністративний центр Зеленодольської міської
ОТГ) – населений пункт, що розташований на березі водосховища Криворізької ТЕС
(Зеленодольське водосховище). Влітку тут можна зустріти велику кількість туристів
з найближчих територій області (м. Апостолове, м. Кривий Ріг). Вздовж водосховища
упорядковані пляжі та паркова зона, які створено для культурного відпочинку,
проведення дозвілля місцевих жителів та гостей громади. Керівництво міської ради
прагне, щоб прибережна зона була привабливою та комфортною для
відпочивальників. Саме тому проводить заходи по облаштуванню, впорядкуванню
та благоустрою території. Таким чином, враховуючи значний туристичний попит,
потенціал розвитку в’їзного туризму та зацікавленість приїжджих до даної
місцевості, під час засідання Робочої групи з питань місцевого економічного
розвитку було прийнято рішення про започаткування програми з покращення
туристичної інфраструктури та території розвитку бізнесу в Зеленодольській ОТГ.
Реалізація проекту допоможе наблизити існуючі природні умови відпочинку до
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більш комфортних та сприятиме популяризації Зеленодольської ОТГ як туристичного
краю. В рамках проекту заплановано:
 Виконати роботи з оновлення водно-веслувальної бази (ремонт приміщень
тренувальної бази, закупівля човнів, весел, спортивної екіпіровки, інвентарю,
влаштування пантону для греблістів, надання в оренду туристичних каяків) з
метою популяризації та розвитку туризму на території ОТГ;
 Розпочати заходи з облаштування набережної території в м. Зеленодольську,
враховуючи архітектурні рішення робочої групи МЕР, які напрацьовані
спільно з залученими дизайнерами з просторового планування;
 З перспективою на майбутнє розглянути питання щодо створення
автокемпінгу на території паркової зони;
●
влаштувати стоянку для автомобілів;
●
встановити велозупинки;
●
організувати розваги (тенісні столи, атракціони, водні мотоцикли, гамаки,
дитячі гойдалки).
Діяльність
за
проектом
сприятиме
розбудові
інфраструктури
ОТГ,
що дуже важливо для громади, яка стрімко розвивається. Вищевказані заходи
узгоджуються із напрямками діяльності Стратегії сталого розвитку Зеленодольської
ОТГ,
яку
громада
розробила
у
співпраці
з
програмою
«DOBRE».
Мета проекту: забезпечення комфортних умов відпочинку для місцевих
мешканців та гостей громади шляхом створення відповідного туристичного
простору з врахуванням необхідних вимог та рекомендацій по облаштуванню
інфраструктури.
Місце реалізації: прибережна зона м. Зеленодольська, Апостолівський район
Дніпропетровська область.
Сфера впливу:
●
збільшення потоку туристів, як наслідок – додаткових надходжень до
місцевого бюджету;
●
забезпечення умов для розвитку малого бізнесу в сфері послуг, туризму;
●
створення нових робочих місць за рахунок працівників, що будуть
обслуговувати територію;
●
популяризація серед дітей, молоді та дорослих активного відпочинку на
свіжому повітрі;
●
формування позитивного іміджу Зеленодольської ОТГ як туристичного краю;
●
підвищення рівня комфорту для проведення культурно-розважальних заходів
у прибережній зоні міста.
Стан підготовки та реалізації:
●
проведено обговорення в Робочій групі та здійснено аналіз в контексті
можливих переваг, ризиків проекту;
●
прийнято рішення щодо підготовки проектної пропозиції по даному напрямку
та надання до розгляду залученим експертам з місцевого економічного розвитку;
●
прийнято рішення щодо залучення фахівців, які займаються розбудовою
туристичної галузі, просторового планування для надання додаткових консультацій
та роз’яснень (оцінка туристичного потенціалу ОТГ, виявлення можливостей,
переваг, аналіз ризиків).
Major Action Steps and Schedule / Ключові етапи дій та графік
Action Steps / Етапи дій

Schedule / Графік

1. Провести засідання Робочої групи МЕР, на якому розглянути
питання щодо впровадження першочергових заходів з оновлення
туристичної інфраструктури та замовлення проектної документації

Лютий 2019 р.,
додаткові засідання
(за потребою)
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(за потреби)

2. Надіслати заявку до DOBRE на придбання матеріалів для
проведення ремонту приміщень водно-веслувальної бази,
придбання спортивного інвентаря, облаштування території пірсу
(пляжна зона)
3. Розпочати капітальний ремонт приміщень веслувальної бази (в т.
ч. розчистка, облаштування місць для встановлення спусків у воду
для греблістів, відвідувачів пляжу)
4.Благоустрій території пірсу згідно узгоджених архітектурних рішень
робочою групою МЕР
4. Облаштувати велозупинки (встановлення огорожі, придбання
велостійок)
5. Облаштувати територію для автостоянки (пісок, щебінь, огорожа,
роботи)
6. Залучити фахівців з розвитку туризму в ОТГ
7. Залучити фахівців з просторового планування в ОТГ
8. Провести урочисте відкриття об’єкту
9. Висвітлювати етапи реалізації проекту в ЗМІ

березень - квітень
2019 р. (веслувальна
база)
Вересень – жовтень
2019р.
(територія пірсу)
липень - листопад
2019 р.
квітень 2020 р.
квітень-червень
2020 р.
квітень-червень
2020 р.
квітень-липень
2019 р.
травень 2019 р. –
липень 2019р.
Жовтень-травень
2019 р.
січень-грудень
2019 р.

Responsibility / Відповідальність
Primary: / Основні:

Support: / Підтримка:

Робоча група МЕР Зеленодольської ОТГ

1. Місцева рада – замовник розробки
проекту,
співфінансування
проекту
з
бюджету громади, моніторинг та оцінка
етапів реалізації проекту.
2. КП «Зеленодольський міський водоканал»
- виконання окремих видів робіт за
проектом.
3. Підрядна організація – виконання робіт за
проектом.
4. Представники місцевого бізнесу –
співфінансування проекту.
5. Батьки дітей водно-веслувальної бази –
співфінансування проекту.

Initiation: / Ініціювання:

Робоча група МЕР Зеленодольської ОТГ
Implementation: / Впровадження:

Савченко
Андрій
Володимирович,
Зеленодольський
міський
голова
(тел. 0974184829, e-mail: gorsovetvk@ukr.net)
та окремі представники виконкому міської
ради за дорученням голови

Resources Needed / Необхідні ресурси
Item / Назва

Funding: /
Фінансування:

1. Проектна
документація (за
потребою)
2. Придбання
матеріалів для
ремонту приміщень
водно-веслувальної
бази (тренажерний
зал, 2 роздягальні,
кімната тренера,
коридор)

Amount / Сума

Possible Sources / Можливі джерела

20 000 грн.

Внесок громади

260 095грн.

Внесок DOBRE
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3. Придбання
спортивного
інвентаря для
тренажерного залу
4. Придбання човнів
5. Придбання
спортивної екіпіровки
для веслування,
байдарок
6. Ремонтні роботи
приміщень
водновеслувальної бази
7. Придбання
тротуарної плитки для
облаштування
території пірсу
8. Роботи з
улаштування підлоги
тротуарною плиткою
території пірсу
9. Облаштування
велозупинок
(встановлення
огорожі, придбання
велостійок)
10. Облаштування
території для
автостоянки (пісок,
щебінь, огорожа,
роботи)
11. Підключення до
інженерних мереж
(електроенергія,
водовідведення)
12. Придбання навісів
для захисту від сонця,
переодягалень,
дерев’яні лави

239 911 грн.

Внесок DOBRE

144 000 грн.

Внесок ДТЕК

163 278 грн.

Внесок обласного депутата

87 101 грн.

Внесок громади

1 000 000 грн.

Внесок DOBRE

150 000 грн.

Внесок громади

20 000 грн.

Внесок громади/місцевого
бізнесу

70 000грн.

Внесок громади/місцевого
бізнесу

160 000грн.

Внесок громади

500 000 грн.

Внесок громади/місцевого
бізнесу

Урочисте відкриття проектуу; висвітлення реалізації етапів проекту в ЗМІ;
залучення фахівця з розвитку туризму в ОТГ, просторового планування

Other: / Інші
ресурси:

Performance Measures/Milestones / Показники продуктивності/ лючові етапи (віхи)
Розроблено проектну документацію, підготовлено кошторис; закуплено необхідні матеріали
та інвентар; проведено ремонтні роботи та благоустрій території. Кількість туристів, розмір
надходжень до місцевого бюджету.
Timeframe / Часові рамки
This project is: / Цей проект є:
o

Short Term /
Короткостроковий
(1 – 2 years)
To create and begin
project / Створити і
почати проект

o

Intermediate-term /
Середньостроковий
(3 – 5 years/років)
Initial Performance Review
/ Оцінити як працює
запущений проект

o

Long-Term/
Довгостроковий
(5+ Years / років)

o

Continuing
Operations of
project /
Забезпечення
продовження
проекту
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ВИСНОВКИ
Програма місцевого економічного розвитку розроблена з урахуванням наявних
можливостей, потенціалу та ресурсів Зеленодольської громади. Реалізація пріоритетних
проектів створить передумови для покращення рівня життя населення ОТГ та поліпшить
імідж громади як території партнерства інтересів громади, підприємницьких кіл та органів
місцевого самоврядування у підвищенні добробуту кожного мешканця.
Запорукою успішної реалізації Програми є об’єднання та концентрація зусиль місцевої
влади, активних членів громади та потенційних інвесторів. Поетапна реалізація Програми
МЕР надасть поштовх для вирішення соціальних та екологічних проблем, поліпшить
демографічну ситуацію та зменшить відтік трудових ресурсів з міста.
Кожний з пріоритетних проектів, які розраховані на реалізацію протягом 2019-2020
років націлений на покращення умов життя членів Зеленодольської ОТГ шляхом створення
нових робочих місць для мешканців ОТГ та забезпечення додаткових надходжень до
місцевого бюджету. В основі Програми з розвитку трудових ресурсів на базі
Зеленодольського професійного ліцею та Програми з покращення туристичної
інфраструктури та території розвитку бізнесу в Зеленодольській ОТГ закладено підвищення
ефективності використання природних ресурсів та наявної інфраструктури громади.
Реалізація зазначених вище проектів надасть поштовх подальшому економічному
зростанню Зеленодолської ОТГ, посилить віру громади в те, що з використанням діалогу та
об’єднання зусиль можна розбудовувати сильну та привабливу громаду. Адже
відповідальність за добробут та процвітання території лежить не лише на владі, а й на
кожному представнику ОТГ та місцевого бізнесу.
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ДОДАТОК 1.
Склад Робочої групи з питань місцевого економічного розвитку
Зеленодольської громади
(Розпорядження міського голови № 195 від 09 липня 2018 р.)
(Про внесення змін до розпорядження міського голови від 09.07. № 195 № 233/02-03 від 20 серпня 2018р.)
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

П.І.Б.
Чудак
Лариса
Федорівна

Посада
заступник
міського
голови з фінансових
питань
діяльності
виконавчих
органів
влади – головний
бухгалтер

Олійник
начальник фінансовоОлександр
економічного відділу
Володимирович
менеджер
по
Волков
взаємодії з місцевими
Віктор
органами влади ДТЕК
Пилипович
Криворізька
ТЕС,
депутат обласної ради
Постна
головний спеціаліст з
Тетяна
економічних питань,
Григорівна
представник молоді
Рукавиця
спеціаліст
з
Вадим
фінансових
питань,
Віталійович
представник молоді
спеціаліст з питань
розвитку
Толчинська
територіальної
Юлія
громади та залучення
Володимирівна
інвестицій,
представник молоді
фізична
особаБасій
підприємець,
член
Михайло
виконавчого комітету
Феофанович
міської ради
Муха
приватний
Іван Вікторович
підприємець
Фартушний
староста с. Велика
Микола
Костромка
Миколайович
фізична
особаКоваленко
підприємець,
член
Анатолій
виконавчого комітету
Дмитрович
міської ради
Стадник
директор БФ «Агенція
Юлія
місцевого

Телефон

E-mail

0964725613

gorsovetvk@ukr.net

0676863599

oliynyk-oliynyk@ukr.net

0504584806

volkovvf@dtek.com

0966341583

tanya.postnaya29@gmail.com

0961872476

inbev@i.ua

0675217997

yulia_tolchinskaya@ukr.net

0986249813

tetrabasij@ukr.net

0675643151

muhaivan@gmail.com

0974184799

velika.costromka@ukr.net

0677810695

‒

0675859772

amer.zelenodolsk@gmail.com
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Костянтинівна

12.

13.
14.
15.

економічного
розвитку
м. Зеленодольськ»

Мазка
приватний
Віктор
підприємець
Миколайович
Романова
директор професійноНаталя
технічного ліцею
Миколаївна
Бакуновський
представник
Євген Олегович молодіжної спільноти
Палій
представник
Антон
громадськості
Володимирович

0679682568

v.mazka2017@gmail.com

0677792125

zpl16zel@ukr.net

0977793487

jindos52@gmail.com

0979103305

paliy271087@gmail.com
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ДОДАТОК 2.
План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку Зеленодольської громади

LED Project/Action Steps

/ Проект з МЕР/Покрокові дії

YEAR/РІК
2019
2020
2021
OTHER/ІНШЕ
Quarter/
Quarter/
Quarter/
e.g., on-going, as
Квартал
Квартал
Квартал
needed /постійно , за
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
потребою

Project / Проект #1: Програма з розвитку трудових ресурсів на базі Зеленодольського професійного ліцею
1. Провести засідання Робочої групи МЕР з метою розгляду Програми, визначення термінів і Х
відповідальних осіб
Х
2. Надіслати заявку на ДОБРЕ з метою закупівлі необхідного устаткування
Х
3. Здійснити ремонт приміщення
4. Організувати набір студентів (затвердження програм навчання, залучення абітурієнтів, робота з Х Х Х
потенційними роботодавцями)
Х
5. Провести урочисте відкриття проекту
Х
Х
Х
Х
6. Висвітлювати етапи реалізації проекту в ЗМІ
Project / Проект #2: Програма з покращення туристичної інфраструктури та розвитку бізнесу в Зеленодольській ОТГ
1 Провести засідання Робочої групи МЕР, на якому розглянути питання щодо впровадження Х
першочергових заходів з оновлення туристичної інфраструктури та замовлення проектної документації
2. Надіслати заявку до DOBRE на придбання матеріалів для проведення ремонту приміщень водно
Х
веслувальної бази, придбання спортивного інвентаря, облаштування території пірсу (пляжна зона)
3. Розпочати капітальний ремонт приміщень веслувальної бази ( в т.ч. розчистка, облаштування місць
для встановлення спусків у воду для греблістів, відвідувачів пляжу)

Х Х

Х

4. Здійснити благоустрій території пірсу згідно узгоджених архітектурних рішень робочою групою МЕР

Х

5. Облаштувати велозупинки (встановлення огорожі, придбання велостійок)
6. Облаштувати територію для автостоянки (пісок, щебінь, огорожа, роботи)
7. Підключитись до інженерних мереж (електроенергія, водовідведення)
8. Залучити фахівців з розвитку туризму в ОТГ, просторового планування
9. Провести урочисте відкриття об’єкту

Х
Х

10. Висвітлювати етапи реалізації проекту в ЗМІ

Х Х
Х Х
Х
Х
Х Х Х Х Х Х Х Х
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