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Програма місцевого економічного розвитку Нижньовербізької об’єднаної територіальної громади та План 
дій з її впровадження розроблені в рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Global Communities та фінансується 
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).  
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ВСТУП 

 

Програма місцевого економічного розвитку Нижньовербізької об’єднаної територіальної 
громади та План дій з її впровадження (далі – Програма) розроблені 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 з експертами програми DOBRE 

на всіх етапах підготовки Програми, в тому числі протягом 3 семінарів в рамках компоненту 
«Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE та під час 2 візитів експертів у громаду. 
Результатом спільної роботи громади і експертів також є підготовлений Економічний профіль 
громади. 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, а також були попередньо обговоренні та 
затвердженні Робочою групою з МЕР.  
 

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 розвитку 
у будь-який момент 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 
заінтересованих сторін. 
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Частина 1 

Стратегічне бачення та                        
цілі економічного розвитку 
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Стратегічне бачення розвитку 

Нижньовербізька ОТГ – це затишна, комфортна для проживання територія на Коломийщині, 
вагомий економічний і туристичний осередок регіону; місце, де переплітаються традиції та 
сучасність. 

Для досягнення стратегічного бачення, у Стратегії розвитку громади, серед інших, визначено 
наступні стратегічні та операційні цілі економічного розвитку ОТГ: 
 

Стратегічна ціль 1. Розвиток економічної спроможності громади. 

 

Операційна ціль 1.1. Формування образу об’єднаної громади як інвестиційного привабливої території; 

Операційна ціль 1.2. Розширення можливостей місцевого агропромислового комплексу; 

Операційна ціль 1.3. Розвиток туристичного потенціалу громади. 
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Частина 2.  
Проекти місцевого економічного розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

7 

 

ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №1 

 

1.Назва проекту  Створення фермерського ринку в селі Мишин. 
2. Стратегічна і 
операційна цілі, до яких 
має відношення даний 
проект   

Стратегічна ціль 1. Розвиток економічної спроможності громади. 
Операційна ціль 1.1.  Розширення можливостей місцевого 
агропромислового комплексу, 1.2. Розвиток туристичного потенціалу 
громади. 

3. Мета та завдання/цілі 
проекту  
(підтримка існуючого бізнесу, 
заохочення до підприємництва)   

Мета: Розвиток місцевого підприємництва. 
Завдання: Створення місцевого фермерського ринку, заохочення місцевого 
населення до підприємництва, розвиток туристичного потенціалу громади. 

4. Територія, на яку 
проект матиме вплив 

Нижньовербізька ОТГ 

5. Кількість мешканців, 
які використовуватимуть 
результати проекту  

3000 мешканців Нижньовербізької ОТГ, місцевий бізнес, туристи. 
 

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

Вздовж дороги Р-24, яка проходить практично вздовж всієї території 
громади та з’єднує м.Коломию, м.Косів та с.Шешори (село відоме своєю 
туристичною привабливістю – зоною відпочинку), на ділянці дороги в 
с.Мишин в теплу пору року утворюються стихійні місця торгівлі, де місцеве 
населення продає власну продукцію. В основному купують ці товари 
транзитні туристи, які зупиняючись в необлаштованих місцях створюють 
аварійно-небезпечні ситуації, через відсутність  місць для паркування. 

Даний стихійний ринок є небезпечний, адже створюються 
аварійнонебезпечні ситуації на дорозі, недотримуються санітарні норми 
щодо торгівлі, та немає звичайних зручностей для людей (туалет, зона для 
паркування, та ін.) 

7. Доцільність проекту Доцільність проекту полягає у відповідності його Стратегії розвитку 

Нижньовербізької ОТГ, також він погоджений із робочою групою  з МЕР. 
8. Опис проекту Проектом передбачено створення та облаштування поруч із дорогою Р-24 

місцевого фермерського ринку у с.Мишин, із дотриманням всіх санітарних 
норм, встановленням туалетів, місць для торгівлі для місцевого населення, 
зони паркування, та місця для відпочинку населення. 

9. Ключові етапи 
реалізації проекту 

1. Погодження із місцевою групою з МЕР проекту як пріоритетного для 
фінансування, проведення громадського обговорення серед місцевого 
населення. 
 2. Розробка та затвердження проектно-кошторисної документації, 
виготовлення ескізного дизайн-проекту. 
 3. Презентація проекту на громадських слуханнях, затвердження проекту 
на сесії сільської ради. 
4. Інформційно-роз’яснювальна робота з місцевим населенням про ринок, 
про правила його використання, зокрема про заборону придорожньої 
торгівлі і можливість безкоштовної торгівлі в спеціально облаштованих 
місцях, а також залучення приватного бізнесу до користування ринком, що 
може передбачати орендну плату. 

10. Заходи проекту  1. Розробка та затвердження проектно-кошторисної документації, 
ескізного дизайн-проекту. 
 2. Придбання необхідних матеріалів для облаштування ринку. 
 3. Проведення будівельно-монтажних робіт. 
 4. Інформаційно-роз’яснювальна робота. 
5. Поширення інформації  для всіх жителів громади про реалізацію проекту. 

11. Очікувані результати 
від реалізації проекту 

Сприятливе місцеве економічне середовище до розвитку агропромислового 
комплексу, підприємництва, сприяння розвитку туризму. 

12. Графік реалізації 
проекту і його тривалість 

Тривалість проекту складає 12 місяців. Розпочати реалізацію проекту 

можна у січні 2019р.  з отримання всіх погоджень.  Основні монтажні 
роботи можна буде провести протягом травня – серпня 2019р.   
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13. Необхідні фінансові 
ресурси, тис. грн. 

500 тис.грн. – загальна вартість проекту 

14. Можливі джерела спів 
фінансування проекту 

Програма DOBRE - 350 тис.грн:   
- придбання щебеню, бордюрів, цементу 138 тис.грн.,  
- придбання металоконструкцій – 137,0 тис.грн.,  
- придбання модульного туалету 75 тис грн  

https://www.blockmodul.com.ua/san-bloks/189-tualetnyy-modul-

sbt3.html або інший. 
 

Внесок громади – всього близько 150 тис. грн: 

- оплата робіт з підготовки площадки (засипка щебенем, 
профілювання території, встановлення бордюрів, облаштування 
каналізації, дощових зливних стоків).- 70 тис.грн. 

- оплата робіт із монтажу металоконструкцій, облаштування 
конструкцій для торгівлі, монтаж туалету, облаштування паркінгу, 
встановлення лавочок для відпочинку, дитячої зони. – 80 тис.грн. 

15. Нефінансові ресурси, 
необхідні для реалізації 
проекту 

(документація, дозволи, 
інфраструктура, природні ресурси 
тощо) 

Виготовлення правоустановчих документів на земельну ділянку, 

інформаційно-роз’янювальна робота. 

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

Виконавець проекту староста с.Мишин Д.Гросу, 
Нижньовербізька сільська рада ОТГ, Директор КП «Благоустрій ОТГ», 
депутат сільської ради ОТГ В.Грекул 

17. Заінтересовані сторони 
в реалізації проекту 

Місцеві мешканці, виробники сільськогосподарської продукції, приватний 
малий бізнес, гості громади-туристи.  

18. Джерела додаткової 
інформації 

Стратегія Нижньовербізької сільської ради ОТГ на період до 2026 рр. 

19. Інше  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blockmodul.com.ua/san-bloks/189-tualetnyy-modul-sbt3.html
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ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №2 

 

1.Назва проекту  Об’єднання індивідуальних виробників та створення кооперативу 
«Яблуневі сади» 

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

Стратегічна ціль 1. Розвиток економічної спроможності громади. 
Операційна ціль 1.1.  Розширення можливостей місцевого 
агропромислового комплексу 

 

3. Мета та завдання/цілі 
проекту  
(підтримка існуючого бізнесу, 
заохочення до підприємництва)   

Мета: підтримка існуючого бізнесу та заохочення до підприємництва 

Завдання:  створення сталого кооперативу 

4. Територія, на яку 
проект матиме вплив 

с.Мишин, с.Великий Ключів, с.Верхній Вербіж 

5. Кількість мешканців, 
які використовуватимуть 
результати проекту  

900 мешканців Нижньовербізької ОТГ  

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

Близко 900 мешканців с.Верхній Вербіж, с.Мишин, с.Великий Ключів 
займаються індивідуальним садівництвом - практично кожне 
домогосподарство має на присадибній ділянці свій яблуневий сад, площа 
якого в кожного різна. Проте їхня продукція на сьогоднішній день не 
витримує конкуренції на ринку, адже вони вирощують яблука, які не 
обробляються мінеральними добривами та відповідно мають менший 
термін зберігання. Хоча цей фактор можна радше використати як 
позитивний та перспективний, адже практично увесь яблучний ринок 
України представлений вирощеними яблуками із спеціальною обробкою 
від шкідників та швидкого псування, а яблука вирощенні на території 
громади є екологічно чистими, так як не проходять оброблення. Крім того, 
увесь збір вирощеної продукції проводиться лише кількома місцевими 
підприємцями, які за допомогою неоголошених домовленості стримують 
підвищення ціни та захід на ринок нових підприємств, щоб займалися б 
оптовим збором яблук від жителів та могли  сплатити виробникам більшу 
ринкову ціну.  
Реалізація проекту надасть можливість учасникам кооперативу вийти на 
ринок, позбутися залежності від недобросовісних підприємців учасників 
ринку та реалізовувати власну продукцію на кращих умовах.   

7. Доцільність проекту В населених пунктах громади є велика площа садових господарств. Існує 
зацікавленість місцевого  населення щодо створення кооперативу з метою 
створення спільного заготівельного пункту садово-ягідної продукції для її 
подальшої реалізації, а на наступних етапах розвитку кооперативу – збір 
та переробка продукції по місцю, тобто на території громади. 

8. Опис проекту Після створення місцевого кооперативу, та закупівлі необхідного 
обладнання буде облаштований пункт прийому сировини з метою її 
подальшої реалізації.  
Проект передбачає офіційне оформлення створення кооперативу, 
виготовлення бізнес-плану, визначення та затвердження місця для 
облаштування пункту прийому та зберігання сировини, закупівля самого 
обладання для пункту, налагодження роботи кооперативу. 
 

9. Ключові етапи 
реалізації проекту 

1. Розробка бізнес-плану (в т.ч. визначення розміру попиту на ринку) , ідеї 
розвитку та фінансової сталості майбутнього кооперативу.  
2. Формування кооперативу, погодження та оформлення необхідних 
юридичних документів. 
3. Укладення договорів з покупцями продукції кооперативу.  
3. Визначення місця для розміщення заготівельного пункту. 
  Планування внесків від громади, від членів кооперативу, грантова 
підтримка. 
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4. Придбання необхідного обладнання. 
5. Інформаційно-роз’яснювальна робота про проект та його можливості для 

жителів громади 

6. Запуск роботи кооперативу. 
10. Заходи проекту               1. Обговорення необхідності створення кооперативу серед населення. 

2. Залучення максимальної кількості місцевих жителів до участі у 
кооперативі. 
3. Погодження бізнес-плану кооперативу, та інших юридичних документів, 
які визначатимуть подальшу життєдіяльність об’єднання громадян, в.т.ч. 
місця розміщення майбутнього кооперативу. 
4. Пошук місць збуту заготовленої продукції, укладення відповідних 
договорів із покупцями продукції. 
 5. Отримання необхідного обладнання для функціонування кооперативу. 
6. Інфомарційно-роз’янювальна робота, запуск роботи кооперативу.    

11. Очікувані результати 
від реалізації проекту 

1) Створення ефективного місцевого кооперативу, із високим рівнем довіри 
місцевого населення, який забезпечить роботою (самозайнятість) жителів 
громади і підвищить шанси на реалізацію вирощеної продукції за вищими 
цінами.  
2) Популяризує громаду як місце вирощення екологічно чистої садово-

ягідної продукції.  
12. Графік реалізації 
проекту і його тривалість 

Графік реалізації проекту складатиме 8 місяців. Розпочати реалізацію 
проекту заплановано у січні 2019 року, а завершити його реалізацію 
заплановано у серпні 2019 року. 

13. Необхідні фінансові 
ресурси, тис. грн. 

764,0 тис.грн.  

14. Можливі джерела спів 
фінансування проекту 

- Сільська рада ОТГ –  29,0 тис.грн. - коши будуть витраченні на: 
виготовлення бізнес-плану, реєстрацію кооперативу, облаштування 
майданчика. 
- членські внески учасників кооперативу –200,0 тис.грн. (на першому етапі). 
Таким внеском буде земельна ділянка для облаштування майбутнього 
пункту прийому сировини, яку вже погодився внести як членський внесок 
у майбутній кооператив місцевий житель громади – майбутній член 
кооперативу а також вантажний автомобіль.  

Орієнтовна вартість ділянки – 100,0 тис. грн. 
Орієнтовна вартість вантажного автомобіля – 100,0 тис.грн. 
 

Програма DOBRE 535,0 тис.грн.:  
1. Вага електронна – 135,0 тис.грн. (https://prom.ua/ua/p455654187-vesy-

avtomobilnye-elektronnye.html) 

2. Шнековий транспортер 20 м.п. – 240,0 тис.грн. 
(https://prom.ua/ua/p304798322-lentochno-tsepnoj-transporter.html). 

3. Бункер накопичувач – 160,0 тис.грн. 
15. Нефінансові ресурси, 
необхідні для реалізації 
проекту 

(документація, дозволи, 
інфраструктура, природні ресурси 
тощо) 

Підотовка документів до реєстрації кооперативу, як юридичної особи. 

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

Майбутній член кооперативу, депутат сільської ради ОТГ 

 Кобилянський М.М., тел 0972649561, 
 Сільська рада ОТГ.  

17. Заінтересовані сторони 
в реалізації проекту 

Місцеві селяни власники фруктових садів, потенційні члени кооперативу. 

18. Джерела додаткової 
інформації 

Стратегія Нижньовербізької сільської ради ОТГ 

19. Інше  

  

https://prom.ua/ua/p455654187-vesy-avtomobilnye-elektronnye.html
https://prom.ua/ua/p455654187-vesy-avtomobilnye-elektronnye.html
https://prom.ua/ua/p304798322-lentochno-tsepnoj-transporter.html


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

11 

 

ПРОЕКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №3 

1.Назва проекту  Проведення інвентаризації землі в с. Нижній Вербіж  
2. Стратегічна і 
операційна цілі, до яких 
має відношення даний 
проект   

Стратегічна ціль 1. Розвиток економічної спроможності громади. 
Операційна ціль 1.2. Інвентаризація земельного фонду громади 

 

3. Мета та завдання/цілі 
проекту  
(підтримка існуючого бізнесу, 
заохочення до підприємництва)   

Мета: Формування сприятливого інвестиційного середовища, розробка 
інвестиційних паспорта громади. 
Завдання: Проведення інвентаризації земель с.Нижній Вербіж 

4. Територія, на яку 
проект матиме вплив 

Проект матиме вплив на всю територію Нижньовербізької ОТГ 

5. Кількість мешканців, 
які використовуватимуть 
результати проекту  

9762 жит, Нижньовербізької ОТГ, місцевий бізнес, інвестори. 

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

Нижньовербіжська ОТГ є сільською громадою, на території якої проходить 
дорога державного значення Р-24 та є з однієї сторони дотичною до 
Коломийської ОТГ з центром в м.Коломия, з іншої сторони -

Печеніжинською ОТГ (в’їзд в с.Сопів, перший населений пункт 
Печеніжинської ОТГ, фактично проходить через с. Нижній Вербіж), із 
північної сторони – з Яблунівською ОТГ (Косівсього р-ну). Так як ця 
території є логістично вигідною та популярною, неодноразово сільська рада 
отримувала звернення від місцевого бізнему, а також можливих інвесторів 
про вільні земельні ділянки для ведення підприємницької діяльності, крім 
того є в приміській зоні зачасту проживає надлишок незадіяних трудових 
ресурсів та людей, які мають сезонний заробіток за межами України, які 
можуть створювати власний бізнес. Відповідно проведення такої 
інвентаризації дозволить зібрати інформацію про земельні ресурси                  
с.Нижній Вербіж, організувати її та внести до Економічного профілю 
громади для розгляду потенційними інвесторами для ведення бізнесу, 

знайти вільні ділянки, ділянки, які перебувають у власності проте без 
оформлення відповідних документів та зайняті ділянки.  
Ще однією дуже важливою проблемою є те, що велика кількість земель які 
знаходяться у с.Нижній Вербіж (приміська промзона де розміщені місцеві 
підприємства) є «землями за межами населеного пункту». У зв’язку з чим 
сільський бюджет позбавлений можливості отримувати додаткові 
надходження від сплати цими підприємствами плати за землю, орендної 
плати та інших платежів. Для вирішення цієї проблеми необхідно зробити 
новий Генеральний план с.Нижній Вербіж, адже старий був виготовлений 
ще у 70-х роках. 

7. Доцільність проекту Доцільність проекту полягає у великій зацікавленості такого проекту зі 
сторони підприємців, так як у них є попит на вільні земельні ділянки на 
території с.Нижній Вербіж, виявлення вільних ділянок дозволить 
запропонувати їх як інвестиційну пропозицію для входу нового бізнесу. 

 Окрім того, інвентаризація земель дозволить виявити землі в користуванні 
без оформлення документації, вирішення цієї проблеми дозволить 
збільшити фінансові надходження до сільського бюджету. 
Після проведення інвентаризації земель с.Нижній Вербіж за кошти 
Програми ДОБРЕ, сільська рада ОТГ за власні кошти у рамках проекту 
виготовить Генеральний план на підставі даних отриманих від 
інвентаризації землі, що дасть змогу ввести землі за межами населеного 
пункту у межі населеного пункту та згодом отримувати додаткові бюджетні 
надходження від сплати земельного податку, оренди землі та ін., а також 
сільська рада отримає можливість розпоряджатися вільними земельними 
ділянками з метою залучення інвесторів.  
Крім того сільська рада оплатить послуги грошової оцінки земель с.Нижній 
Вербіж, ця послуга необхідна і вона проводиться з метою визначення 
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вартості  земель для визначення рівня земельного податку, та ставок 
орендної плати за землю. 
    

 

8. Опис проекту Проект полягає у проведенні інвентаризації землі на території с.Нижній 
Вербіж (орієнтовно 1142 га).  Вартість робіт з інвентаризації на території 
с.Нижній Вербіж складає близько 700 грн. за 1 га. Після проведення 
інвентаризації вся отримана зведена інформація буде оприлюднена на сайті 
сільської ради ОТГ, внесена до економічного профілю громади (який також 
буде міститися на сайті громади), та сформовано інвестиційні пропозиції 
для бізнесу.  
У подальшому за кошти співфінансування сільської ради ОТГ заплановано 
виготовити новий Генеральний план с.Нижній Вербіж та провести грошову 
оцінку земель с.Нижній Вербіж. 

9. Ключові етапи 
реалізації проекту 

1. Визначення необхідного переліку робіт, які необхідно провести для 

початку проведення інвентаризації земель. 
2. Проведення тендерних процедур з метою визначення підрядної 
організації для виконання вказаних робіт. 
3. Залучення спеціаліста(ів) з громади для постійного супроводу 
проведення інвентаризації землі. 
4. Збір інформації про статус землі 
5. Оброблення та систематизація отриманої інформації, її оприлюднення. 
6. На підставі отриманих матеріалів від інвентаризації виготовлення 
Генерального плану с.Нижній Вербіж. 
7. Проведення грошової оцінки земель с.Нижній Вербіж. 
5. Систематичне використання інформації для розвитку місцевого бізнесу 
та для залучення інвесторів. 

10. Заходи проекту  1. Узгодження із робочою групою МЕР необхідного переліку робіт по 
інвентаризації земель с.Нижній Вербіж які будуть проводитися у рамках 
проекту МЕР Програми DOBRE, узгодження питання співфінансування за 
кошти сільського бюджету, визначення переліку робіт. 
 2. Пошук необхідних фахівців, яких потрібно буде додатково залучити для 
реалізації проекту зі сторони сільської ради ОТГ 

 3. Безпосереднє проведення інвентаризації земельних ресурсів, 

виготовлення Генерального плану та проведення грошової оцінки земель 
с.Нижній Вербіж 

4. Інформування місцевого населення, бізнесу, інвесторів про результати 
проекту. 

11. Очікувані результати 
від реалізації проекту 

Сприятливе місцеве економічне середовище для розвитку 
агропромислового комплексу, підприємництва, сприяння розвитку 
туризму. 
Створення списку вільних земельних ділянок, які в залежності від виду 
призначення можна оформити під інвестиційні пропозиції.  
Введення в межі с.Нижній Вербіж земель які були за межами населеного 
пункту.  

Збільшення надходженя сільського бюджету ОТГ, адже велика кількість 
земель використовуються місцевим бізнесом, проте сільський бюджет не 
отримує від них жодних платежів (орендна плата, земельний податок), адже 

землі знаходяться за межами с.Нижній Вербіж. 
12. Графік реалізації 
проекту і його тривалість 

Січень 2019 р. – початок реалізації проекту. 
грудень 2019 – завершення реалізації проекту, підбиття підсумків, 
інформування громадськості про проведену роботу. 

13. Необхідні фінансові 
ресурси, тис. грн. 

Загальна вартість проекту – 1,150 млн.грн., в.т.ч.  
- роботи з проведення інвентаризації земельного фонду 1142 га с. 

Нижній Вербіж – орієнтовно 800,0 тис.грн. кошти Програми ДОБРЕ. 
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- Виготовлення Генерального плану с.Нижній Вербіж, та проведення 
грошової оцінки землі у с.Нижній Вербіж – орієнтовно 350,0 тис.грн. – 

кошти співфінансування Нижньовербізької ОТГ.  
14. Можливі джерела спів 
фінансування проекту 

- Програма DOBRE  - 800,00 тис грн 

- Нижньовербізька сільська рада – 350,0 тис.грн.  
На найближчу перспективу проведення інвентаризації земель інших 
населених пунктів громади не заплановано у зв’язку із відсутністю такої 
необхідності.  
 

15. Нефінансові ресурси, 
необхідні для реалізації 
проекту 

(документація, дозволи, 
інфраструктура, природні ресурси 
тощо) 

Потреба у залученні додаткових нефінансових ресурсах відсутня.  

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

Начальник земельного відділу сільської ради ОТГ І.Луцак. 

17. Заінтересовані сторони 
в реалізації проекту 

Жителі Нижньовербізької сільської ради ОТГ, місцеві підприємці, 
інвестори. 

18. Джерела додаткової 
інформації 

Держгеокадастр  
Досвід пілотних проектів USAID/DOBRE з просторового планування (Ілля 
Лісогор, ilisohor@globalcommunities.org ); 

Досвід інвентаризації землі в Апостолівській ОТГ – контакт Робоча група 
МЕР ОТГ; 
Врахування планів USAID/DOBRE з проведення проекту щодо управлянні 
активами ОТГ (контакна особа – Ангела Бочі 
abochi@globalcommunities.org); 

Досвід проекту USAID/ARDS Агросільгоспрозвиток 
https://www.facebook.com/usaid.ards/  

 

19. Інше  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ilisohor@globalcommunities.org
mailto:abochi@globalcommunities.org
https://www.facebook.com/usaid.ards/
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Частина 3. 
План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку 

 
 

 

План дій з впровадження Програми 
місцевого економічного розвитку 

Рік Тип заходу з МЕР 
для створення сприятливого 

економічного середовища в ОТГ 

2018 2019 2020 1 

Підтр
имка 
існу
ючог

о 
бізне

су 

2 

Заохо
чення 

до 
підпр
иємн
ицтва 

3 

Залуч
ення 

та 
робот

а з  
інвес
тора
ми 

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: 

Фермерський ринок вздовж дороги 

            
* * 

  

Етап 1. Підготовчий                 

1.1. Провести засідання Робочої групи з 
місцевого економічного розвитку, на якому: 
● Узгодити всі ключові напрямки 
реалізації проекту 

   *             

Етап 2. Організаційний                 

2.1. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації, ескізного проекту 

   * *            

2.2. Проведення громадських слухань      *           

2.3. Оголошення тендерних закупівель товарів та 
послуг, затвердження проекту на сесії сільської 
ради 

     *           

Етап 3 Впровадження                 

3.1 Облаштування фермерського ринку 

3.2. Оформлення та встановлення вказівників 
про місцезнаходження ринку 

3.3 Розроблення інформаційних матеріалів про 
правила торгівлі та реалізацію проекту вцілому. 

      * *         

Етап 4. Завершальний                 

4.1.  Інформаційно-роз’янювальна робота серед 
жителів с.Мишин щодо проекту та правил 
торгівлію. 
4.2. Інформування жителів громади про 
результати проекту 

       *         

 

Проект 2. Яблучний кооператив             * *  * 

Етап 1. Підготовчий                 

1.2. Провести засідання Робочої групи з 
місцевого економічного розвитку, на якому: 
● Узгодити всі ключові напрямки 
реалізації проекту 

   *             

Етап 2. Організаційний                 

2.1. Підготовка бізнес-плану для майбутнього 
кооперативу 

    *            

2.2. Формування кооперативу: проведення 
сходів селян, з метою залучення у склад 
кооперативу, оформлення юридичних 

    * *           
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документів, опис необхідного устаткування для 
облаштування пункту прийому сировини 

2.3. Пошук місць збуту заготовленої продукції, 
укладення відповідних договорів із покупцями 
продукції 

    * *           

Етап 3 Впровадження                 

3.1 Облаштування пункту прийому сировини, 

монтаж устаткування  

3.2. Виготовлення інформаційних буклетів про 
відкриття місцевого кооперативу, де буде 
зазначена його мета, переваги користування, 
тощо 

     * *          

Етап 4. Завершальний                 

4.1. Інформування місцевого населення про 
результати проекту 

      * *         

 

 

 

План дій з впровадження Програми 
місцевого економічного розвитку 

Рік Тип заходу з МЕР 
для створення сприятливого 

економічного середовища в ОТГ 

2018 2019 2020 1 

Підтр
имка 
існу
ючог

о 
бізне

су 

2 

Заохо
чення 

до 
підпр
иємн
ицтва 

3 

Залуч
ення 

та 
робот

а з  
інвес
тора
ми 

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 №3. Інвентаризація землі             
* * * 

 

Етап 1. Підготовчий                 

1.3. Провести засідання Робочої групи з 
місцевого економічного розвитку, на якому: 

 узгодження необхідного переліку робіт 
по інвентаризації земель в с.Нижній 
Вербіж 

 узгодження питання співфінансування 

 визначення переліку робіт. 
 

   *             

Етап 2. Організаційний                 

2.1. Проведення тендерних процедур з метою 
визначення підрядної організації для виконання 
вказаних робіт. 

    *            

Етап 3. Впровадження     * * * *         

3.1. Проведення інвентаризації земель 

3.1. Збір інформації про статус земель с.Нижній 
Вербіж 

3.2. Виготовлення Генерального плану с.Нижній 
Вербіж 

3.3. Проведення грошової оцінки земель 
с.Нижній Вербіж 

                

Етап 4. Завершальний                 

5.1. Інформування місцевого населення, бізнесу, 
інвесторів про результати проекту. 

        *        
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ДОДАТОК 1 

 

Робоча група з місцевого економічного розвитку 

Нижньовербізької об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області  
(затверджено розпорядженням сільського голови №157 від 25.07.2018р.) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я Цільова група Електронна пошта Телефон 

1 М’якущак Я.Ю. В nwerbizh@ukr.net 0973329472 

2 Олексюк О.Й. В nwerbizh@ukr.net 0979766241 

3 Андрушко Н.І. В nwerbizh@ukr.net 0983511822 

4 Андрійчук В.В. В nwerbizh@ukr.net 0679380534 

5 Угринчук М.Ю.  В nwerbizh@ukr.net 0977267443 

6 Гросу Д.І. В nwerbizh@ukr.net 0678434166 

7 Івасюк Н.В. В ivasjuknv@ukr.net 0978741757 

8 Васильчук М.В. В wmw11071983@gmail.com 0686204310 

9 Мокринчук О.І. М mokrynchuk@gmail.com 0976637587 

10 Фучко В.Б. Г немає 0971980181 

11 Паландюк З.І. Г немає 0952600661 

12 Перлюк В.М. Г немає 0676063197 

13 Грекул В.М. Г немає 0675978074 

14 Кобилянський М.М. Г немає 0672649531 

15 Максим’юк В.В. М немає 0678765079 

 

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 
- О – представник освіти 


