
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

 

30 серпня 2021 року м. Корюківка № 9-8/VIII  

 

Про Програму місцевого економічного 

розвитку Корюківської міської територіальної 

громади Чернігівської області та  

План дій з її впровадження   

 

 

Відповідно Протоколу про співробітництво між Корюківською міською 

радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація 

Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання 

Програми в Україні, затвердженого рішенням першої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 12-1/VIII «Про 

затвердження Протоколу про співробітництво», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму місцевого економічного розвитку Корюківської 

міської територіальної громади Чернігівської області та План дій з її 

впровадження, що додається.   

    

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                     Р. АХМЕДОВ 
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Про Програму місцевого економічного розвитку 

Програма місцевого економічного розвитку (МЕР) Корюківської міської 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). 

Цей документ призначений для представників місцевої влади, бізнесу та 

мешканців територіальної громади, які хочуть долучитися до створення та підтримки 

сприятливого економічного середовища у територіальній громаді. 

Програму МЕР розроблено на основі методології Програми USAID DOBRE з планування 

місцевого економічного розвитку (https://decentralization.gov.ua/news/13511) та досвіду 

консультантів та фахівців Програми, які працювали із 75-ма громадами попередніх когорт  під час 

розробки програм місцевого економічного розвитку. 

Програма МЕР розроблена робочою групою з місцевого економічного розвитку, до складу 

якої ввійшли представники Корюківської міської ради, місцевий бізнес та представники 

громадськості (склад робочої групи – див. Додаток 1). 

 

Про Програму USAID DOBRE 

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – 

це п’ятирічна програма, що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global 

Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма 

спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку 

територіальних громад, підвищення рівня залученості громадян до прийняття рішень та 

забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні. До консорціуму виконавців 

Програми DOBRE, на чолі з Global Communities, входять: Український кризовий медіа-центр; 

SocialBoost; Фонд розвитку місцевої демократії (FSLD/FRDL), Малопольська школа державного 

управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща; Національний 

Демократичний Інститут (NDI). 

 

Програма USAID DOBRE працює в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-

Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. Із 

червня 2020 Програма розпочала свою роботу ще в трьох областях: Запорізькій, Чернівецькій, та 

Чернігівській.  

 

© Цей документ став можливим завдяки щирій 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. 

  

https://decentralization.gov.ua/news/13511
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuacrisis.org%2Fuk%2F25-gromad-dlya-uchasti-u-programi&data=02%7C01%7Cmradyshevska%40globalcommunities.org%7Cfbc169cd99624f448b3908d8144c4052%7C486fe42a87d040e2af71a9b33ea3fcd9%7C0%7C0%7C637281665007920209&sdata=nHFPLUFI0qo4fz19iBIFzxMhrcHKRq0xqhx3mO9ndLQ%3D&reserved=0
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ВСТУП 

 

Програма місцевого економічного розвитку  Корюківської міської територіальної громади 

(далі – громада) 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, до складу якої увійшли представники різних цільових груп  (Додаток 1 до програми).  

Також відповідне розпорядження та склад Робочої групи та Положення, яким 

регламентована її діяльність, можна перегялнути на офіційному сайті громади: http://koryukivka-

rada.gov.ua/konsultatyvno-doradchi-organy/robocha-grupa-z-mer/  

 

Робоча група працювала у тісній співпраці із зовнішніми незалежними експертами на всіх 

етапах підготовки програми, в тому числі протягом 2 семінарів в рамках компоненту «Місцевий 

економічний розвиток» Програми DOBRE та під час  візитів експертів у громаду. Результатом 

спільної роботи робочої групи та експертів також є підготовлений Економічний профіль громади. 

Економічний профіль громади (далі – профіль) 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 громади та SWOT аналіз громади. 

Підтримання профілю в актуальному стані та регулярне оновлення його даних є абсолютно 

необхідним, і це є завданням робочої групи з МЕР. 

 

Візуалізована презентація (слайди) профілю знаходиться на сайті громади http://koryukivka-

rada.gov.ua/ в розділі Про громаду>Економіка>Економічний профіль. 

З деталізованим профілем громади можна ознайомитися в розділі Консультативно-дорадчі 

органи>Робоча група з МЕР: http://koryukivka-rada.gov.ua/konsultatyvno-doradchi-organy/robocha-

grupa-z-mer/  

 

Програма узгоджується з цілями Стратегічного плану розвитку громади до 2025 року 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 є: 

● Підтримати діючий в громаді бізнес; 

● Стимулювати до підприємницької діяльності населення громади; 

● Розвивати людський капітал та трудові ресурси, в тому числі серед місцевої молоді. 

 

Класифікація окремих інструментів МЕР: 

● Підтримка діючого бізнесу — інструменти, що допомагають покращувати якість 

робочих місць і підвищувати інноваційність бізнесу. 

● Сприяння розвитку підприємництва — інструменти, що створюють сприятливі умови 

для започаткування нового бізнесу, збільшення кількості підприємців і компаній. 

● Залучення нового бізнесу та інвестицій — інструменти, що створюють сприятливі 

економічні та інфраструктурні умови для залучення нового бізнесу на територію та залучення 

інвестицій для компаній. 

● Розвиток людського капіталу — інструменти, націлені на підвищення рівня 

компетентності працівників, професійну орієнтацію молоді, розвиток їх навичок і зменшення 

міграції робочої сили. 

http://koryukivka-rada.gov.ua/konsultatyvno-doradchi-organy/robocha-grupa-z-mer/
http://koryukivka-rada.gov.ua/konsultatyvno-doradchi-organy/robocha-grupa-z-mer/
http://koryukivka-rada.gov.ua/
http://koryukivka-rada.gov.ua/
http://koryukivka-rada.gov.ua/konsultatyvno-doradchi-organy/robocha-grupa-z-mer/
http://koryukivka-rada.gov.ua/konsultatyvno-doradchi-organy/robocha-grupa-z-mer/
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Програма складається із: 

● Стратегічного бачення і цілей економічного розвитку громади, визначених у Стратегії; 

● Набору конкретних проєктів місцевого економічного розвитку, реалізація яких 

дозволить досягти цілей економічного розвитку громади, визначених у Стратегії розвитку 

громади; 

● Плану дій із впровадження програми. 

 

Кожен проєкт – це логічно та хронологічно узгоджений комплекс заходів, реалізація яких 

призводить до досягнення поставленої мети в установлений термін із залученням визначених 

людських, матеріальних та фінансових ресурсів. 

 

Програма містить перелік конкретних проєктів, які реалізовуватиме громада протягом 2021 

– 2024 років. Цей перелік не є вичерпний. Члени робочої групи з місцевого економічного розвитку 

у будь-який момент можуть прийняти рішення додатково включити до програми один чи декілька 

проєктів. 

Реалізація даної програми покладається на членів робочої групи з місцевого економічного 

розвитку та осіб, відповідальних за виконання конкретного проєкту, із можливим залученням всіх 

заінтересованих сторін. 

 

В програму також не включений проєкт місцевого економічного розвитку, який уже 

реалізується в рамках секторальної підтримки ЄС у співпраці з Агенцією регіонального розвитку 

Чернігівської області   "Розвиток хаб-системи підтримки підприємництва, інновацій та стартапів у 

Чернігівській області", в межах якого передбачається створення у громаді Центру підтримки 

бізнесу із простором для дизайн-мислення, зонами консалтингу та коворкінгу.  
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Частина 1. Стратегічне бачення і цілі 

економічного розвитку 
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Стратегія розвитку громади направлена на створення зручних для життя та роботи умов в 

громаді, створення сприятливого середовища для навчання та розвитку мешканців громади, 

збереження економічного та трудового потенціалу громади. Модернізація інфраструктури 

громади та підвищення безпеки життєдіяльності. Створення сучасного освітнього та культурного 

простору, де жителі громади матимуть можливість всебічного гармонійного розвитку. Створення 

умов для розвитку рекреаційного та туристичного потенціалу територій громади. Впровадження 

культури поводження зі сміттям, запровадження передових технологій поводження зі сміттям, 

його сортуванням та переробкою. 

 

Для досягнення стратегічного бачення у Стратегії розвитку громади, серед інших, 

визначено наступні стратегічні та операційні цілі економічного розвитку громади: 

 

Стратегічна ціль 3. Збереження економічного та трудового потенціалу громади. 

Операційна ціль 3.1. Створення нових робочих місць, зниження рівня безробіття, 

зменшення відтоку працездатного населення. 

Операційна ціль 3.2.  Посилення туристичного сектору економіки. 

 

Досягнути поставлених цілей передбачається шляхом виконання наступних завдань:  

3.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва. 

3.1.2. Полегшення доступу до фінансових ресурсів для суб’єктів малого та середнього 

підприємництва. 

3.1.3. Підтримка розширення традиційних виробництв та створення старт-апів. 

3.2.1. Створення та просування бренду громади. 

3.2.2. Покращення естетики населених пунктів громади. 

3.2.3. Стимулювання появи нових туристичних продуктів. 

 

Однак Стратегія розвитку громади була прийнята у 2018 році – громада тоді складалась з 

міста Корюківка та 39 сіл. У 2020 році громада суттєво розширилась  - в результаті завершення 

процедури об’єднання громад в Україні до громади було доєднано ще 26 населених пунктів. 

Відтак постала потреба скоригувати стратегію розвитку громади – над цим іде робота з 

експертами Програми DOBRE.  

 

Після розробки та затвердження нової стратегії за потреби також буде внесено правки в 

програму місцевого економічного розвитку громади. 
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Частина 2. Проєкти місцевого економічного 
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ПРОЄКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №1 

 

1.Назва проєкту  Покращення інфраструктури та забезпечення належних умов 

торгівлі на недільному ринку міста Корюківка 

2. Стратегічна і 

операційна цілі, до яких 

має відношення даний 

проєкт  

Стратегічна ціль 3. Збереження економічного та трудового потенціалу 

громади. 

Операційна ціль 3.1. Створення нових робочих місць, зниження рівня 

безробіття, зменшення відтоку працездатного населення. 

 

3. Мета та завдання/цілі 

проєкту 

(підтримка діючого 

бізнесу, заохочення до 

підприємництва, 

залучення та робота з 

інвесторами, розвиток 

люського капіталу та 

трудових ресурсів)   

Мета проєкту – покращити інфраструктуру та забезпечити  належні 

умови здійснення торгівлі на недільному ринку міста Корюківка. 

 

Завдання проєкту:  

 - закупити необхідне обладнання для організації торгівлі; 

 - облаштувати вбиральні. 

 - встановлення камери відео нагляду. 

 

Проєкт спрямований на забезпечення належних умов торгівлі, підтримку 

місцевої торгівлі продовольчими товарами, підтримку місцевих 

виробників с/г продукції, створення можливості працівникам 

промислових підприємств міста купувати с/г продукцію місцевого 

виробництва. 

4. Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Територія громади, частково – території інших громад, які користуються  

інфраструктурою м. Корюківка 

5. Кількість мешканців, 

які використовуватимуть 

результати проєкту. 

 

 

  

Біля 10 підприємців та близько 50 продавців сезонної  

сільськогосподарської продукції, які здійснюють торгівлю на даному 

ринку.  

Населення міста Корюківка в 12 тис. чоловік разом з населенням 

навколишніх сіл в якості покупців. 

6. Опис проблеми або 

потреби, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Жодне мале містечко чи село  не обходиться без ринку. Не виняток і 

Корюківка.  І для багатьох мешканців Корюківки  та навколишніх сіл це є 

одним з небагатьох місць, де мешканці можуть дозволити собі щось 

купити, оскільки ціни тут часто більш демократичні, ніж в магазині. Це 

також можливість для дрібних сільськогосподарських товаровиробників 

реалізувати вирощену сільськогосподарську продукцію. І для багатьох 

уже і в сьогоднішньому вигляді ринок є не тільки місцем торгівлі-купівлі, 

а місцем комунікації.  Враховуючи, що місто Корюківка є не тільки 

центром громади з кількістю мешканців понад 22 тисяч осіб, а також і 

адміністративним районним центром,  мешканці сіл району приїжджають 

в місто за отриманням певних послуг, зокрема, медичних,  або просто 

закупити необхідні товари. У будь-якому випадку люди відвідують 

місцеві  ринки, яких у місті є два та розташовані вони  практично в центрі 

міста.  

Один із них є недільним, і працює тільки по неділях. Під нього відведена 

велика земельна ділянка з відповідним цільовим призначенням.Недільний 

ринок розташований  за межами житлової забудови,  має велику площу, 

гарні під’їзні шляхи, заїзд на територію, а також велику площу для 

облаштування парковок,  тому здійснення торгівлі на ньому не спричиняє 

незручностей мешканцям міста.  

Однак умови здійснення торгівлі на ньому не відповідають сучасним 

санітарно-гігієнічним вимогам, оскільки торгівля, у т.ч. і продуктами 

харчування, здійснюється з землі. Тому на першому етапі покращення 

ситуації  на ринку передбачається встановити для продавців торговельні 

місця. 
7. Доцільність проєкту Заснування дрібного приватного бізнесу на основі спрощеної системи 
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оподаткування, часто у сфері торгівлі,  було і залишається одним 

із  шляхів працевлаштування незайнятого населення, отримання доходів 

для життєдіяльності родин. 

 

Крім того, на ринку мешканці сільських  населених пунктів мають 

можливість реалізовувати  надлишки с/г продукції власного виробництва 

за прийнятною для споживачів ціною та якістю. 

 

Населення міста мають можливість придбати місцеві продукцію, 

вирощену без використання мінеральних добрив. 

 

Проєкт дасть можливість покращити умови торгівлі. 

8. Опис проєкту В рамках проєкту передбачається закупити та встановити на ринку 

торговельні місця для створення належних комфортних умов торгівлі як 

для продавців, так і для покупців. Додатково буде встановлено біотуалет 

для людей з обмеженими можливостями. 

9. Ключові етапи 

реалізації проєкту 

Основними етапами реалізації проєкту є: 

1. Підготовчий 

2. Організаційний 

3. Закупівля та монтаж обладнання 

4. Звітування 

10. Заходи проєкту Етап 1. Підготовчий 

1.1. Провести засідання робочої групи з місцевого економічного 

розвитку, на якому: 

● Затвердити Програму місцевого економічного розвитку Корюківської 

міської територіальної громади  та План дій з її впровадження. 

● Прийняти рішення про реалізацію проєкту в рамках компоненту 

«Місцевий економічний розвиток» Програми DOBRE. 

● Підготувати лист-звернення до Програми DOBRE про підтримку 

проєкту та його спів фінансування. 

● Підготувати проєкт рішення на сесію Корюківської міської  ради про 

виділення співфінансування на реалізацію проєкту мінімум 30%  (у 

грошовій або натуральній формі). 

● Визначити відповідальну особу за реалізацію проєкту. 

Виконавці заходів: робоча група з МЕР громади. 

 

Етап 2. Організаційний 

2.1. Підготувати із програмним спеціалістом DOBRE проєктну заявку на 

реалізацію проєкту. 

Виконавці заходів: головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату міської ради спільно із програмним 

спеціалістом DOBRE. 

 

Етап 3. Закупівля та монтаж торгових місць (рядів) 

3.1. Підготувати технічний опис предметів закупівлі (на частину власного 

внеску) 

3.2. Провести  процедуру закупівлі обладнання 

3.3. Узгодити і укласти  Договір на закупівлю обладнання 

3.4. Встановити і налагодити роботу обладнання 

3.5. Взяти на баланс закуплене обладнання . 

3.6. Інформування населення громади про виконаний проєкт шляхом 

розміщення інформації та фотозвіту на офіційному сайті Корюківської 

міської ради та на офіційній сторінці Корюківської міської ради в 

Facebook. 

 

Виконавці заходів: начальник відділу економіки, транспорту, 
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інвестицій та туризму; керівник КП «Благоустрій»; начальник 

бухгалтерського відділу – головний бухгалтер, головний спеціаліст 

загального відділу. 

 

Етап 4. Звітування 

4.1. головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату міської 

ради забезпечує підготовку звіту громади про власний внесок. 

11. Очікувані кількісні та 

якісні  результати від 

реалізації проєкту 

  

Кількісні результати проєкту:      встановлено 16 дерев'яних кіосків для 

розміщення в них торгівлі, один біотуалет для осіб з інвалідністю, одна 

відеокамера для забезпечення безпеки майна ринку. 

 

Якісні результати проєкту: створено належні умови для торгівлі, 

створено зручності для покупців та продавців, створено умови для  

міського населення придбати сільськогосподарську продукцію місцевого 

виробництва, а для сільського населення збути надлишок домашнього 

врожаю,       
 

12. Графік реалізації 

проєкту і його тривалість 

Тривалість проєкту –12 – 15 місяців. Графік реалізації проєкту у Частині 

3. План дій з впровадження Програми місцевого економічного розвитку. 

13. Необхідні фінансові 

ресурси, тис. грн. 

Загальний бюджет проєкту – 490 тис. грн., в т.ч. 

- 324 тис. грн внесок Програми ДОБРЕ,  

- 93 тис. грн кошти місцевого бюджету.  

 

Кошти Програми ДОБРЕ підуть на закупку 12 кіосків по 27 тис. грн. 

Кошти міського бюджету будуть виділені на 4 кіоски по 27 тис. грн., один 

біотуалет для осіб з інвалідністю ціною 49,9 тис. грн, та відеокамеру за 5 

тис. грн. 

14. Можливі джерела 

співфінансування 

проєкту 

 Міський бюджет, Програма ДОБРЕ та інші джерела. 

15. Нефінансові ресурси, 

необхідні для реалізації 

проєкту 

(документація, дозволи, 

інфраструктура, природні 

ресурси тощо) 

До ринку підведена лінія електромережі. Територія знаходиться в 

комунальній власності. 

16. Виконавці проєкту Головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату міської ради 

разом з програмним спеціалістом Програми ДОБРЕ підготовить проєктну 

заявку на реалізацію проєкту. 

Загальна координація проєкту: заступник міського голови виконавчих 

органів ради Биков Олександр Миколайович 

 

Продавець товарів здійснить доставку закуповуваного товару. 

 

КП «Благоустрій» здійснить встановлення торгівельних структур та 

біотуалет. 

 

17. Заінтересовані 

сторони в реалізації 

проєкту 

Продавці сільськогосподарської продукції, населення як міста, так і сіл в 

якості покупців, органи місцевого самоврядування як отримувачі 

податкових надходжень. 

18. Джерела додаткової 

інформації 

https://suspilne.media/145797-u-gromadi-na-volini-oblastuvali-bezpecni-

misca-dla-torgivli-agodami-ta-gribami/ - облаштування безпечних місць для 

торгівлі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-02#Text – «Про затвердження 

правил торгівлі на ринках», Наказ Мінекономіки 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4XiL3b2n24 - облаштування ринку в 

https://suspilne.media/145797-u-gromadi-na-volini-oblastuvali-bezpecni-misca-dla-torgivli-agodami-ta-gribami/
https://suspilne.media/145797-u-gromadi-na-volini-oblastuvali-bezpecni-misca-dla-torgivli-agodami-ta-gribami/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-02#Text
https://www.youtube.com/watch?v=Z4XiL3b2n24
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Теребовлянській громаді 

http://www.consumer-cv.gov.ua/yakymy-mayut-rynky-vymogy-yihnogo-

oblashtuvannya-ta-pravyla-zdijsnennya-torgivli1/ - Якими мають бути ринки. 

Вимоги до їхнього облаштування та правила здійснення торгівлі 

 

  

http://www.consumer-cv.gov.ua/yakymy-mayut-rynky-vymogy-yihnogo-oblashtuvannya-ta-pravyla-zdijsnennya-torgivli1/
http://www.consumer-cv.gov.ua/yakymy-mayut-rynky-vymogy-yihnogo-oblashtuvannya-ta-pravyla-zdijsnennya-torgivli1/
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ПРОЄКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №2 

 

1.Назва проєкту  Реконструкція комунального ринку міста Корюківка та 

переформатування його в сучасний торговий комплекс. 

2. Стратегічна і 

операційна цілі, до яких 

має відношення даний 

проєкт  

Стратегічна ціль 3. Збереження економічного та трудового потенціалу 

громади. 

Операційна ціль 3.1. Створення нових робочих місць, зниження рівня 

безробіття, зменшення відтоку працездатного населення. 

 

3. Мета та завдання/цілі 

проєкту 

(підтримка діючого 

бізнесу, заохочення до 

підприємництва, 

залучення та робота з 

інвесторами, розвиток 

люського капіталу та 

трудових ресурсів)   

Мета проєкту: створення комфортного, привабливого місця для торгівлі, 

підтримка існуючого бізнесу та підприємців, заохочення до 

підприємництва, покращення якості життя мешканців громади.  

 

Заплановано улаштування майданчиків для торгівлі промисловими та 

продовольчими  товарами, стоянки для автомобілів. 

 

Завдання проєкту: 

● Розробити та затвердити концепцію вигляду території ринку; 

● Отримати консультаційну допомогу від дизайнерів з просторового 

планування для експертизи та рекомендацій розвитку даного місця; 

● Розробити проєктно-кошторисну документацію, провести її експертизу 

та затвердити; 

● Провести процедуру закупівлі робіт; 

● Здійснити реконструкцію ринку; 

● Упорядкувати інфраструктуру  біля ринку, облаштувати стоянки 

автомобілів.  

Проєкт спрямований в першу чергу на  підтримку діючого бізнесу, 

місцевого виробника, місцевих фермерів, створити зручні, безпечні умови 

торгівлі, покращити загальний вигляд міста. 

4. Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Територія громади, частково – території інших громад, які користуються  

інфраструктурою м. Корюківка 

5. Кількість мешканців, 

які використовуватимуть 

результати проєкту. 

 

 

  

Біля сотні підприємців та близько 400 продавців сезонної  

сільськогосподарської продукції, які здійснюють торгівлю на даному 

ринку.  

Населення міста Корюківка в 12 тис. чоловік разом з населення 

навколишніх сіл в якості покупців. 

6. Опис проблеми або 

потреби, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Жодне мале містечко чи село  не обходиться без ринку. Не виняток і 

Корюківка.  І для багатьох мешканців Корюківки  та навколишніх сіл це є 

одним з небагатьох місць, де мешканці можуть дозволити собі щось 

купити, оскільки ціни тут часто більш демократичні, ніж в магазині. Це 

також можливість для дрібних сільськогосподарських товаровиробників 

реалізувати вирощену сільськогосподарську продукцію. І для багатьох 

уже і в сьогоднішньому вигляді ринок є не тільки місцем торгівлі-купівлі, 

а місцем комунікації.  Враховуючи, що місто Корюківка  є не тільки 

центром громади з кількістю мешканців понад 22 тисяч осіб, а також і 

адміністративним районним центром,  мешканці сіл району приїжджають 

в місто за отриманням певних послуг, зокрема, медичних,  або просто 

закупити необхідні товари. У будь-якому випадку люди відвідують 

місцеві  ринки, яких у місті є два та розташовані вони  практично в центрі 

міста. Однак обидва  ринки  морально та фізично  застаріли, умови 

роботи на них не є комфортними, непрезентабельний зовнішній вигляд. 

Вони  не задовольняють в повній мірі як потреб покупців, так і потреб 

продавців. Біля щоденного ринку бракує парковочних місць (хоча міська 

рада в міру можливості їх облаштувала),  тому парковка  стихійно 
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поширюється на міжбудинкові проїзди, прилеглі вулиці,  створюючи 

аварійні ситуації, загрожуючи безпеці пересування, а також викликаючи 

нарікання місцевих мешканців, у т.ч. і на створювані в результаті цього  

антисанітарні умови – даний ринок розташований в зоні багатоповерхової 

житлової забудови.. 

Недільний ринок розташований неподалік, однак за межами житлової 

забудови,  має велику площу, гарні під’їзні шляхи, заїзд на територію, а 

також велику площу для облаштування парковок. Даний  ринок може 

функціонувати як багатофункціональний публічний  простір, місце для 

розвитку локального бізнесу: як комунікативний простір, місце 

економічної активності, важлива складова містобудування. Окрім 

підвищення комфортності середовища, це ще дасть змогу проводити тут 

різноманітні ярмарки та виставки. Тобто,  дозволить розширити 

функціонал діючого  ринку. 

Такі комфортні  простори здатні приносити прибуток, оживляти ділову та 

культурну активність в місті, покращувати мікроклімат і підвищувати 

цінність міських земель, оскільки відіграють важливу роль  у розвитку 

якісних і конкурентоздатних міст та громад. 

Використання і облаштування  території недільного ринку та 

перетворення його  в щоденний ринок   підпорядковується 

загальноміському розвитку і внесе  вклад  у розвиток міста. На території 

передбачається встановити також і камери шокової заморозки та 

сушильне обладнання для прийому фруктів та грибів від населення та 

збільшення доданої вартості місцевої продукції. Планування торкається  

також  прилеглих  територій: міська рада планує  облаштувати парковку 

для автомобілів – цей момент також важливий, оскільки передбачає 

інтегрований підхід до формування концепції розвитку мікрорайону .   

Реконструкція і облаштування якісними торговими місцями  забезпечить 

дотримання вимог законодавства щодо організації торгівлі, в першу чергу 

продуктами харчування та дотримання правил харчової безпеки як для 

продавців, так і для покупців. 

7. Доцільність проєкту Для будь-якого міста є життєво важливим наявність торговельної площі, 

де міське населення має можливість купувати необхідні товари, в першу 

чергу харчові продукти місцевого виробництва, вирощені не за допомого 

технологій інтенсивного сільського господарства з використанням 

мінеральних добрив, які мають властивість накопичуватися в продуктах, 

а  способом, який прийнято називати органічним. 

 

Обов’язковою вимогою до таких місць є відповідність санітарним 

вимогам  метою забезпечити безпеку як покупців, так і продавців. 

 

Немаловажливим є наявність території, яка була би пристосована для 

проведення масових заходів: ярмарок, виставок, концертів та ін. 

 

Створення умов для вищезгаданого створить сприятливі умови як для 

життя в громаді, так і для ведення бізнесу. 

8. Опис проєкту Створення дизайнерського рішення облаштування торгової території та 

його реалізація. Відповідно до цього рішення облаштувати сучасну, 

безпечну, різнопланову та багатофункціональну торгову площу в центрі 

міста, яку можна використовувати і як звичайний ринок, і як територію 

для проведення масових заходів. 

9. Ключові етапи 

реалізації проєкту 

1. Підготовчий. 

2. Виконання проєкту. 

3. Введення в експлуатацію. 

10. Заходи проєкту 1. Підготовчий. 

1.1 Обрання архітектурного бюро або архітектора, який розробить 



Програма місцевого економічного розвитку Корюківської територіальної громади та План дій з її впровадження 

15 
 

дизайнерське рішення об’єкту. 

Виконавці заходів: начальник відділу архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства. 

 

2.Виконання проєкту. 

2.1 Провести громадські обговорення розробленого проєкту. 

2.2 Затвердити проєкт. 

2.3 Укладання контрактів з виконавцями та постачальниками. 

2.4 Отримання дозволів на встановлення дорожніх знаків. 

2.5 Облаштування торгової, площі, встановлення торгових об’єктів та 

допоміжної інфраструктури. 

2.6 Облаштування території навколо ринку, ремонт доріг, облаштування 

парковки, встановлення знаків. 

Виконавці заходів: начальник відділу архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства; начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму; керівник КП «Благоустрій»; 

начальник бухгалтерського відділу – головний бухгалтер. 

 

3. Введення в експлуатацію. 

3.1 Ввведення ринку в експлуатацію. 

Виконавці заходів: керівник КП «Благоустрій». 

11. Очікувані результати 

від реалізації проєкту  

Кількісні результати проєкту: створено дизайн комунального ринку,       
один реконструйований комунальний ринок. 

Облаштована автостоянка. 

 

Якісні результати проєкту: створено умови для   міського населення 

придбати сільськогосподарську продукцію місцевого виробництва та для      
сільського населення збути надлишок домашнього врожаю, створено            
належн     і  умови для  торгівлі, створено      зручності      для покупців та 

продавців,  збільшено      кількість       культурних та масових заходів в 

громаді 

12. Графік реалізації 

проєкту і його тривалість 

Реалізація проєкту протягом 2023 та 2024 року. 

13. Необхідні фінансові 

ресурси, тис. грн. 

Загальний бюджет проєкту – 12 000 тис. грн., в тому числі: 

асфальтування парковки та території ринку, облаштування 

водовідведення – 3 000 тис. грн, 

реконструкція лабораторії та м’ясного цеху - 2 500 тис грн, 

встановлення нової системи освітлення, електрифікації – 1200 тис грн, 

закупка торгового обладнання – 4000 тис грн, 

консультації архітекторів, дизайнерів – 300 тис грн. 

14. Можливі джерела 

співфінансування 

проєкту 

● Кошти місцевого бюджету – 1 800 тис. грн. 

● Кошти державного бюджету – 10 200 тис. грн.  

15. Нефінансові ресурси, 

необхідні для реалізації 

проєкту 

(документація, дозволи, 

інфраструктура, природні 

ресурси тощо) 

● Дозволи від Нацполіції для встановлення дорожніх знаків (парковка). 

● Дизайнерські, архітектурні плани проєкту. 

16. Виконавці проєкту  Загальна координація реалізації проєкту: 

● Робоча група з місцевого економічного розвитку 

Основні виконавці: 

● Архітектурне бюро/архітектор – створення архітектурного рішення 

території. 

● Будівельна організація - облаштування огорожі, асфальтування 

парковки, виконання інших необхідних будівельних робіт. 
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● КП «Благоустрій» забезпечення утримання території в належному 

стані. 

● Відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму – проведення 

тендерів. 

● Заступник міського голови – отримання необхідних дозволів. 

17. Заінтересовані 

сторони в реалізації 

проєкту 

● Бізнес, продавці, покупці, сільське та міське населення. 

18. Джерела додаткової 

інформації 

● http://tvoemisto.tv/news/rynok_shuvar_vlitku_peretvorytsya_na_torgovoroz

vazhalnyy_kompleks_85614.html  

 

http://tvoemisto.tv/news/rynok_shuvar_vlitku_peretvorytsya_na_torgovorozvazhalnyy_kompleks_85614.html
http://tvoemisto.tv/news/rynok_shuvar_vlitku_peretvorytsya_na_torgovorozvazhalnyy_kompleks_85614.html
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ПРОЄКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №3 

1.Назва проєкту  Формування та впровадження міської програми компенсації частини 

відсотків по кредитах приватному бізнесу 

2. Стратегічна і 

операційна цілі, до яких 

має відношення даний 

проєкт   

Стратегічна ціль 3. Збереження економічного та трудового потенціалу 

громади. 

Операційна ціль 3.1. Створення нових робочих місць, зниження рівня 

безробіття, зменшення відтоку працездатного населення. 

Завдання 3.1.2. Полегшення доступу до фінансових ресурсів для суб’єктів 

малого та середнього підприємництва. 
 

3. Мета та завдання/цілі 

проєкту 

(підтримка діючого 

бізнесу, заохочення до 

підприємництва, 

залучення та робота з 

інвесторами, розвиток 

люського капіталу та 

трудових ресурсів)   

Метою проєкту є  полегшити доступ місцевого бізнесу до ресурсів на 

розширення, оновлення та осучаснення виробничої бази. 

 

Завданням проєкт є розроблення та впровадження системи компенсації 

частини відсотків по кредитах мікро, малих та середніх підприємств, які 

будуть використані на: 

 - придбання устаткування та обладнання виробничого призначення, 

модернізації технологічного процесу, розробку нової продукції, 

 - на проєкти з енергозбереження та енергоефективності. 

 

Проєкт спрямований на стимулювання місцевого бізнесу до виробничої 

діяльності, впровадження нових технологій, створення нових продуктів, 

створення нових робочих місць. 

4. Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Корюківська міська територіальна громада 

5. Кількість мешканців, 

які використовуватимуть 

результати проєкту  

 

 

 

 

За даними податкової служби  в громаді діють станом на 01.01.2021р.  642 

фізичні особи-підприємці та 330 юридичних осіб. При чому лише одна 

юридична особа – АТ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ-КФТП» - належить до 

великих підприємств відповідно до статті 2 Закону України №996-ХІV.  

Тобто, 971 суб’єкт підприємницької діяльності має можливість 

скористатися програмою. 

 

6. Опис проблеми або 

потреби, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Бізнес громади стабільно розвивається. Підприємства громади, які 

відносяться до малих та середніх,  працевлаштовують до 7000 

працівників і мають потенціал подальшого розвитку. Однак залишається 

низка проблем та питань, що вимагають вирішення. Одним із болючих  

для розвитку бізнесу є недосконалість фінансової підтримки 

підприємницьких ініціатив та високі відсоткові ставки за користування 

банківськими кредитами. Зазвичай для розширення виробництва, 

технічного та технологічного переоснащення бізнес залучає банківські 

кредитні ресурси, які в умовах українських реалій є досить дорогими. 

Відтак це стримує розвиток бізнесу, затягує час переоснащення, що 

негативно впливає на стратегію розвитку таких підприємств та втримання 

і розширення ними частки ринку. 

Банки декларують номінальні ставки на інноваційні проєкти від 10%. 

Однак ефективна ставка, з врахуванням різного роду комісій,  є значно 

вищою, а з врахуванням потреби страхування, оцінки майна реальна 

ставка стає обтяжливою для бізнесу.  

Функціонує державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», але не 

завжди підприємці підпадають під її критерії.  

Тому міська рада, будучи зацікавленою в розвитку бізнесу, створенні 

нових робочих місць,  планує стимулювати та підтримати бізнес, який 
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працює у громаді, шляхом компенсації частини відсотків по банківських 

кредитах, які беруться на розширення бізнесу, переоснащення 

виробництва, впровадження інноваційних технологій.  

Це відповідає стратегічним цілям розвитку громади, базується на 

українській практиці (аналогічні програми працюють, наприклад,  в 

Ужгородській, Миколаївській міських радах) та відповідає принципам 

Акту з питань малого бізнесу для Європи  (The Small Business Act for 

Europe (SBA)). 

7. Доцільність проєкту Стимулювання розвитку бізнесу, його розширення призведе до 

збільшення кількості робочих місць та зайнятості мешканців громади. А 

це, у свою чергу, сприятиме збільшенню надходжень до місцевого 

бюджету та можливості краще і якісніше вирішувати соціальні проблемні 

питання розвитку громади. 

8. Опис проєкту Програма компенсації частини відсотків спрямована на діючий бізнес в 

громаді, який: 

1. є резидентами України, що зареєстровані в населених пунктах, які 

входять до складу Корюківської громади;  

2. перебувають на податковому обліку за основним місцем реєстрації у 

Корюківському управлінні ДФС та сплачують податок на доходи 

фізичних осіб та єдиний податок (за умови перебування на спрощеній 

системі) до бюджету Корюківської громади громади; 

3. відповідно до закону №996-ХІV належить до мікро, малих та середніх 

підприємств; 

4. На ринку від двох років. 

 

Компенсація відсотків по кредиту здійснюється в розмірі облікової ставки 

НБУ, що діяла станом на 01 січня року, за який здійснюється 

компенсація. 

Максимальна сума кредиту: 1 000 000 грн. 

Максимальний термін кредиту: 3 роки. 

 

Компенсація відсотків здійснюється по наступних кредитах: 

1) На розвиток підприємницької діяльності, а саме: придбання 

устаткування та обладнання виробничого призначення, модернізації 

технологічного процесу, розробка  нової продукції. 

2) На проєкти з енергозбереження та енергоефективності 

9. Ключові етапи 

реалізації проєкту 

1. Підготовчий. 

2. Написання програми 

3. Впровадження програми 

4. Моніторинг 

5. Огляд результатів 

10. Заходи проєкту 1. Підготовчий 

1.1 Робочій групі з МЕР забезпечити розробку програми. До роботи 

робочої групи долучити працівників виконавчого апарату міської ради, 

працівників банківської сфери, представників бізнесу та громадськості. 

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР 
 

2. Розробка  програми 

2.1 Написання програми з урахуванням досвіду інших громад, обласних 

рад та організацій. 

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР. 

 

3. Впровадження програми. 

3.1. Впровадження програми в режимі тестування протягом 2023-2025 
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років. 

Виконавці заходів: начальник відділу економіки транспорту, 

інвестицій та туризму; начальник відділу фінансів; начальник 

юридичного відділу. 

 

4. Моніторинг 

4.1. Щорічний моніторинг результатів програми, підготовка пропозицій 

по покращенню програми. 

5. Огляд результатів 

Виконавці заходів: начальник відділу економіки транспорту, 

інвестицій та туризму; начальник відділу фінансів;  начальник 

юридичного відділу. 

 

5.1 Огляд результатів трирічної програми по її завершенню, обговорення 

необхідних доповнень, правлень, змін. Розгляд ефективності програми та 

доцільності її продовження. 

Виконавці заходів: робоча група з МЕР; начальник відділу економіки 

транспорту, інвестицій та туризму, начальник відділу фінансів,  

начальник юридичного відділу, робоча група з МЕР 

11. Очікувані кількісні та 

якісні  результати від 

реалізації проєкту 

Кількісні показники: 

- розроблена міська програма компенсації частини відсотків по кредитах 

приватному бізнесу 

- виділено 900 тис. грн. з міського бюджету на реалізацію програми. 

 

Якісні показники: оновлено      матеріальну      базу підприємств, 

створено умови для       розширення виробництва, покращення екологічної 

ситуації, сприяння зайнятості, інтенсифікація ділової активності, 

здешевлення для бізнесу кредитного тягаря, збільшено      надходження до 

бюджету громади та покращення  платіжної дисципліни, зменшено  відтік 

населення працездатного віку до країн Європейського союзу. 

12. Графік реалізації 

проєкту і його тривалість 

2022 рік – написання програми компенсації частини відсотків по кредитах 

приватному бізнесу. 

2023-2025 – реалізація проєкту. 

13. Необхідні фінансові 

ресурси, тис. грн. 

Загальна сума фінансування 900 тис. грн, в тому числі: 

2023 рік – 250 тис. грн, 

2024 рік – 300 тис. грн, 

2025 рік – 350 тис. грн. 

14. Можливі джерела 

співфінансування 

проєкту 

Міський бюджет та інші джерела фінансування. 

 

15. Нефінансові ресурси, 

необхідні для реалізації 

проєкту 

(документація, дозволи, 

інфраструктура, природні 

ресурси тощо) 

Розробка самої програми, залучення працівників банківської сфери, 

дослідження досвіду вже реалізованих подібних програм іншими 

громадами, адміністраціями та організаціями, необхідність врахувати 

думку самих підприємців та провести промоцію програми серед 

підприємців. 

16. Виконавці проєкту 

(Основні, підтримка, 

імена осіб) 

Начальник відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради, начальник Фінансового відділу 

Корюківської міської ради, начальник бухгалтерського відділу – 

головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради, начальник 

юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого апарату міської 

ради – написанти програми та організатори її виконання. 

Загальна координація проєкту: начальник відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради Оксана Кукуюк 

17. Заінтересовані 

сторони в реалізації 

Бізнес, банківські установи. 
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проєкту 

18. Джерела додаткової 

інформації 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/01/Programa-z-

kompensatsij_27.01.2017.pdf 

https://mkrada.gov.ua/documents/35237.html 

 

  

https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/01/Programa-z-kompensatsij_27.01.2017.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/01/Programa-z-kompensatsij_27.01.2017.pdf
https://mkrada.gov.ua/documents/35237.html
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ПРОЄКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №4 

 

1.Назва проєкту  Розробка дизайн-концепції  покращення 3 громадських просторів м. 

Корюківка та створення на їх території можливостей для бізнес-

діяльності. 

2. Стратегічна і 

операційна цілі, до яких 

має відношення даний 

проєкт  

Стратегічна ціль 3. Збереження економічного та трудового потенціалу 

громади. 

Операційна ціль 3.1. Створення нових робочих місць, зниження рівня 

безробіття, зменшення відтоку працездатного населення. 

Завдання 3.2.2. Покращення естетики населених пунктів громади. 
 

 

3. Мета та завдання/цілі 

проєкту 

(підтримка діючого 

бізнесу, заохочення до 

підприємництва, 

залучення та робота з 

інвесторами, розвиток 

люського капіталу та 

трудових ресурсів)   

Метою проєкту є розробка концепції покращення  громадських 

просторів у Корюківській громаді з можливістю надання у них 

додаткових послуг. 

Проєкт спрямований на заохочення до підприємництва та 

збереження  людського капіталу і трудових ресурсів  

Цілі проєкту:  

● запропонувати цікаву ергономічну, архітектурну та дизайнерську ідею 

громадських  просторів Корюківської громади з врахуванням наявної 

забудови та ресурсів; 

● сформувати центри громадсько-культурного життя, які 

задовольнятимуть потреби  громади в організації рекреації, розвитку та 

дозвілля; 

● Створити передумови для становлення нового малого бізнесу;  

● сприяти вдосконаленню  містобудівної структури і ландшафтно-

просторової організації у громаді . 

4. Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

м. Корюківка  

5. Кількість мешканців, 

які використовуватимуть 

результати проєкту  

  

Користувачами результатів буде населення міста, яке складає 12 тис 

чоловік, місцевий бізнес та приїжджі до міста, зокрема, із навколишніх 

сіл. 

 

 

6. Опис проблеми або 

потреби, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Значимою складовою просторового розвитку громади є громадські 

простори: площі, вулиці, сквери та парки, місця біля водойм тощо. Також 

у креативні громадські простори може бути переформатована промислова 

територія, яка закинута або не використовується (гарним прикладом 

слугує створення у м. Херсон Urban CAD та Арт-платформи «Турбіна»).  

Громада має розбудовуватись та розвиватись задля людей, і публічні 

простори тут займають значиме місце – як місця для соціальних 

контактів, громадського діалогу, доступні для усіх мешканців. Якісний 

розвиток бізнесу немислимий без супутнього розвитку якісних публічних 

послуг, у т.ч. і щодо  громадських просторів: адже, крім роботи, 

працівники підприємств, установ, організацій мають потребу у якісному і 

недорогому відпочинку у вільний від роботи час. Відсутність такої 

можливості часто слугує підставою для зміни місця проживання, 

особливо для молодих людей. 

У м. Корюківка  та в селах громади є достатня кількість громадських 

просторів: міська площа, паркові зони, водойми. Однак вони потребують 

облаштування, залучення на їх територію бізнесу (кав’ярні, магазини, 
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сфера розважальних послуг).  

Те, що мешканці громади вбачають у цьому проблему, свідчать 

результати конкурсу «Бюджету участі» - у 2019 році переможцями (тобто, 

такими, що набрали більшість голосів)  стали проєкти з облаштування 

молодіжного простору, майданчика для занять активним відпочинком 

Street workout у Корюківці, алеї відпочинку у с. Сядрине. Аналогічно і 

проєкти, що подавались у 2020 і 2021 роках, в переважній більшості так 

чи інакше стосувались облаштування громадських просторів у громаді; 

цього ж торкаються і молодіжні ініціативи. Сьогодні уже недостатньо 

просто посіяти газони чи поставити звичайну дитячу площадку – 

потрібна комплексна організація навколишнього середовища з 

врахуванням транспортних потоків, озеленення, облаштування 

різнопланових зон для відпочинку та спорту, з врахуванням екологічних 

моментів. 

Тому міська рада планує створити концепцію розвитку громадських 

просторів, обговорити її з мешканцями з тим, щоб простори відповідали 

потребам місцевої громади, мали гарний вигляд та були наповненими 

заходами і вигодами, які матимуть синергетичний ефект. 

І хоча, на перший погляд, даний проєкт не є проєктом економічного 

розвитку, з точки зору інтегрованого розвитку  розробка такої концепції 

та її подальше втілення в життя дасть змогу для становлення та розвитку 

на територіях громадських просторів дрібного бізнесу – у сфері торгівлі 

та громадського харчування, індустрії краси та розваг, а також 

формуватиме умови комфортного проживання у  громаді та сприятиме 

зменшенню відтоку робочої сили із громади до країн Європейського 

союзу 

7. Доцільність проєкту Розробка дизайнерських рішень по облаштуванню територій громади 

створить приємний простір для відпочинку населення, необхідну 

інфраструктуру для роботи бізнесу, забезпечить естетичний вигляд міста. 

 

Все це позитивно вплине на обсяги місцевої торгівлі, доходи 

підприємств, зайнятість та податкові надходження. 

8. Опис проєкту Залучення архітектурного бюро для розробки архітектурного та 

дизайнерського рішення трьох громадських просторів міста з 

урахуванням потреб населення та бізнесу. Передбачається оновити 2  

парки та територію навколо ставків у м. Корюківка. 

9. Ключові етапи 

реалізації проєкту 

1. Підготовчий. 

2. Залучення архітектора. 

3. Затвердження проєкту . 

4. Реалізація проєктів. 

10. Заходи проєкту 1. Підготовчий 

1.1. На засіданнях робочої групи з МЕР здійснити відбір трьох ділянок в 

місті Корюківка. 

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР; начальник відділу 

архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства 

 

2. Залучення архітектора 

2.1. Залучення архітектора, який розробить дизайнерське рішення трьох 

ділянок. 

2.2 Підписання договору, формування завдання. 

Виконавці заходів: начальник відділу архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства; начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму; начальник юридичного відділу 

 

3. Затвердження проєкту 

3.1 Проведення громадських слухань, на яких будуть оглянуті розроблені 
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архітектором концепції організації просторів. Проведення коригувань 

концепцій відповідно до побажань громадськості. 

3.2 Затвердження проєкту радою. 

Виконавці заходів: робоча група з МЕР, начальник відділу 

архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства; 

начальник відділу економіки,  транспорту, інвестицій та туризму; 

начальник юридичного відділу 

4. Почергове впровадження проєктів 

4.1 Підписання договорів. 

4.2 Закупка матеріалів та товарів. 

4.3 Виконання робіт. 

Виконавці заходів: начальник відділу архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства; начальник відділу економіки 

транспорту, інвестицій та туризму, начальник юридичного відділу. 

 

11. Очікувані кількісні та 

якісні  результати від 

реалізації проєкту 

Якісні показники: покращення естетики населеного пункту, створення 

належних умов для відпочинку та дозвілля населення, створення 

зручностей для підприємців, створення необхідної інфраструктури для 

задоволення існуючого та нового бізнесу,створення умов для розширення 

існуючих підприємств. 

 

Кількісні показники: розроблено дизайн-концепцію 3 громадських 

просторів міста Корюківка, покращено  3 громадські простори міста 

Корюківка та створено на їх території можливості для розвитку бізнесу. 

 

12. Графік реалізації 

проєкту і його тривалість 

2022 – розробка концепцій покращення громадських просторів, їх 

обговорення на громадських слуханнях та затвердження на сесії. 

2023 – реалізація двох просторів. 

2024 – реалізація третього простору. 

13. Необхідні фінансові 

ресурси, тис. грн. 

Необхідні фінансові ресурси – 600 тис. грн, в тому числі: 

витрати на розробки дизайну - 100 тис. грн, 

витрати на облаштування першого простору – 200 тис. грн, 

витрати на облаштування другого проєкту – 150 тис. грн, 

витрати на облаштування третього проєкту – 150тис. грн. 

14. Можливі джерела 

співфінансування 

проєкту 

Міський бюджет та інші джерела. 

15. Нефінансові ресурси, 

необхідні для реалізації 

проєкту 

(документація, дозволи, 

інфраструктура, природні 

ресурси тощо) 

Концепція організації просторів.  

Дозволи на встановлення дорожніх знаків, дорожньої розмітки, потрібно 

організувати водопостачання та водовідведення, підключення до світла ( 

за необхідності) 

16. Виконавці 

проєкту(Основні, 

підтримка, імена осіб) 

Архітектор/архітектурне бюро, виконавчий апарат міської ради (відділ 

економіки, транспорту інвестицій та туризму, юридичний відділ) 

постачальники та будівельники. 

Загальна координація проєкту: заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Биков Олександр Миколайович 

 

17. Заінтересовані 

сторони в реалізації 

проєкту 

Населення, бізнес, органи місцевого самоврядування. 

18. Джерела додаткової 

інформації 

https://urbanplatform.ks.ua/cad/  

https://mdp.org.ua/statti/misto-vid-zanepadu-do-rozkvitu-model-bilbao/ 

 

 

https://urbanplatform.ks.ua/cad/
https://mdp.org.ua/statti/misto-vid-zanepadu-do-rozkvitu-model-bilbao/
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ПРОЄКТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ №5 

 

1.Назва проєкту  Покращення транспортного сполучення у громаді шляхом запуску 

комунального автобусного регулярного маршруту 

 

2. Стратегічна і 

операційна цілі, до яких 

має відношення даний 

проєкт  

Стратегічна ціль 3. Збереження економічного та трудового потенціалу 

громади. 

Операційна ціль 3.1. Створення нових робочих місць, зниження рівня 

безробіття, зменшення відтоку працездатного населення. 

 

3. Мета та завдання/цілі 

проєкту 

(підтримка діючого 

бізнесу, заохочення до 

підприємництва, 

залучення та робота з 

інвесторами, розвиток 

люського капіталу та 

трудових ресурсів)   

Забезпечення жителів громади в пасажирських перевезеннях, забезпечити 

можливість доїзду працездатному населенню до промислових 

підприємств м. Корюківка. 

 

Завдання: 

1. Розробка маршрутів. 

2. Придбання 2 нових автобусів із технічними характеристиками, 

аналогічними автобусу «Еталон А079» або еквівалент з необхідною 

комплектацією, придатних для забезпечення безпечного регулярного 

перевезення пасажирів по Корюківській громаді.  

Проєкт спрямований на  підтримку діючого бізнесу в громаді, 

забезпечення промислових підприємств міста працівниками, які 

проживають в сільській місцевості, створення умов для сільського 

населення працювати в місті. 

4. Територія, на яку 

проєкт матиме вплив 

Корюківська громада 

5. Кількість мешканців, 

які використовуватимуть 

результати проєкту  

Близько 2 тис. чоловік. 

 

 

6. Опис проблеми або 

потреби, на вирішення 

якої спрямований проєкт 

Станом на 01.01.2021 до складу Корюківської громади входить 66 

населених пунктів. Регулярне транспортне сполучення між населеними 

пунктами є, але незначне. Зазвичай це транспорт окремих підприємств, 

який збирає своїх працівників по селах, або приватні перевізники, які 

періодично курсують між селами. Але в більшості випадків люди 

пересуваються в межах громади власним транспортом або користуються 

приватними перевізниками. При цьому села громади достатньо віддалені 

як між собою, так і з центром громади. 

Враховуючи, що центр ділової активності знаходиться у місті Корюківка, 

частина працівників на підприємства та установи добираються із сіл, з 

врахуванням того, що діючі підприємства мають намір розширюватись, а 

відтак постає питання збільшення кількості працівників, важливим є 

забезпечення гарантованого транспортного сполучення з центром 

громади. 

Відбір автомобiльних перевiзникiв на примiських i мiжмiських 

внутрiшньообласних автобусних маршрутах загального користування 

здiйснюються виключно на конкурснiй основi. I навіть якщо 

виставляється маршрут на конкурс, пропозицiй на обслуговування того 

чи iншого маршруту вiд перевiзникiв-претендентiв немає. Головними 

чинниками тут  є економiчнi питання:  переважна більшість сіл є 

малонаселеними, тільки третина доріг у громаді – з твердим покриттям; 

відповідно,  приватні перевізники не хочуть відкривати маршрути, 

оскільки вони можуть для них бути збитковими. Компенсація частини 

вартості перевезень з міського бюджету не вирішує ситуацію. 

 

Тому громада розглядає можливість запуску комунального маршруту. 
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Впровадження такої практики дасть можливість зняти соціальне  

напруження серед населення, і вирішити багато проблем у сфері 

пасажирських перевезень на автомобільному транспорті та надати 

можливість працюючим доїжджати до робочих місць.  

7.Доцільність проєкту В сільській місцевості залишається населення працездатного віку, які не 

мають роботи через її відсутність в селах та не мають доступу до робочих 

місць на підприємствах міста через відсутність автобусного сполучення. 

 

Нормальна ситуація, коли таке населення виїжджає на роботу до 

Чернігова, Києва чи країн Європейського союзу. 

 

Зупинити відтік працездатного населення з громади можна шляхом 

облаштування маршрутів між населеними пунктами громади, завдяки 

чому населення працездатного віку матиме можливість працювати на 

підприємствах міста. 

8. Опис проєкту В рамках проєкту передбачається закупівля двох автобусів та формування 

двох маршрутів: обрання населених пунктів, через які буде проходити 

маршрут, графік роботи, частота курсування, вартість проїзду та ін. 

Маршрути будуть сформовані відповідно до потреб бізнесу, які будуть 

озвучені на засіданнях робочої групи. 

9. Ключові етапи 

реалізації проєкту 

1. Підготовчий 

2. Організаційний 

3. Етап впровадження 

4. Завершальний 

 

10. Заходи проєкту 1. Підготовчий  

1.1. Проведення засідання робочої групи, на якому обрати пріоритетні 

напрямки розробки маршрутів. 

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР. 

 

Етап 2. Організаційний 

2.1. Розробка  2 автобусних маршрутів. 

Виконавці заходів: відділ економіки, транспорту, інвестицій та 

туризму. 

 

3. Етап впровадження 

3.1. Закупівля техніки, встановлення всієї необхідної інфраструктури. 

Виконавці заходів: юридичний відділ, фінансовий відділ, відділ 

бухгвлтерського обліку та звітності 

 

4. Завершальний 

4.1 Запуск автобусів по маршрутах. 

Виконавці заходів: Робоча група з МЕР, відділ економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму. 

 

11. Очікувані результати 

від реалізації проєкту 

Кількісні показники:  розроблено та затверджено            два  маршрути  по 

громаді, закуплено  два  автобуси  для перевезення пасажирів. 

Якісні показники: наявність автобусного сполучення між селами та 

містом, доступ працездатного населення до робочих місць на 

промислових підприємствах міста, доступ сільського населення до 

міських послуг, підвищення комфорту пересування в межах громади. Це 

сприятиме збільшенню зайнятості та поліпшенню ситуації з дефіцитом 

кадрів на підприємствах міста Корюківка. 

12. Графік реалізації 2022 рік - розробка всіх необхідних планів, їх погодження та 
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проєкту і його тривалість затвердження. 

2023 рік - закупка всієї необхідної техніки, впровадження проєкту. 

13. Необхідні фінансові 

ресурси, тис. грн. 

Загальна сума проєкту – 4000 тис. грн. За ці кошти будуть закуплені два 

автобуси із технічними характеристиками, аналогічними автобусу 

«Еталон А079». 

14. Можливі джерела 

співфінансування 

проєкту 

Міський бюджет, державний бюджет та інші джерела. 

15. Нефінансові ресурси, 

необхідні для реалізації 

проєкту 

(документація, дозволи, 

інфраструктура, природні 

ресурси тощо) 

Документація та дозвільні документи 

16. Виконавці 

проєкту(Основні, 

підтримка, імена осіб) 

-Робоча група з місцевого економічного розвитку; 

-Виконавчий орган Корюківської міської ради. 

Загальна координація проєкту – заступник міського голови виконавчих 

органів ради  Биков Олександр Миколайович 

17. Заінтересовані 

сторони в реалізації 

проєкту 

Населення громади, бізнес, органи місцевого самоврядування. 

18. Джерела додаткової 

інформації 

ЗУ «Про автомобільний транспорт» 

Постанова КМУ від 18.02.1997 р. №176 «Про затвердження правил 

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» 

https://decentralization.gov.ua/news/10833 - пасажирські первезення у 

громадах 

19. Інше - 

 

  

https://decentralization.gov.ua/news/10833
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Частина 3. План дій з впровадження 

Програми місцевого економічного розвитку 

 
 

 

 

 

 

 
  



Програма місцевого економічного розвитку Корюківської територіальної громади та План дій з її впровадження 

28 
 

 

 

 
План дій і графік впровадження проєктів 

місцевого економічного розвитку 

Рік Тип заходу з МЕР 
для створення сприятливого 

економічного середовища в 

громаді 

2021 2022 2023 2024 1 

Пі

дт

ри

мк

а 

ді

юч

ог

о 

біз

не

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 

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

Проєкт 1. Покращення інфраструктури та забезпечення належних умов торгівлі 

на недільному ринку міста Корюківка 

    

Етап 1. Підготовчий 

 

                

1.1. Провести засідання робочої групи з 

місцевого економічного розвитку, на якому 

прийняти рішення про реалізацію проєкту в 

рамках компоненту «Місцевий економічний 

розвиток» Програми DOBRE 

 

                

1.2. Підготувати проєкт рішення на сесію 

Корюківської міської  ради про виділення 

співфінансування на реалізацію проєкту 

мінімум 30%  (у грошовій або 

натуральній формі) 

 

                

1.3. Визначити відповідальну особу за 

реалізацію проєкту 

 

                

Етап 2. Організаційний 

 

                

2.1. Підготувати із програмним спеціалістом 

DOBRE проєктну заявку на реалізацію 

проєкту 

 

                

Етап 3. Закупівля та монтаж торгових 

місць (рядів) 

 

                

3.1.  Підготувати технічний опис предметів 

закупівлі (на частину власного внеску) 

 

                

3.2. Провести  процедуру закупівлі 

обладнання (на частину власного внеску) 

 

                

3.3. Узгодити і укласти  Договір на закупівлю 

обладнання 
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3.4. Встановити і налагодити роботу 

обладнання 

 

                

3.5. Взяти на баланс закуплене обладнання  

 

                

3.6. Забезпечити інформаційний супровід та 

візуалізацію проєкту (розміщення інформації 

та фотозвітів на офіційному сайті громади, в 

соціальних мережах). 

 

 

                

Етап 4. Звітування                 

4.1. головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату міської ради забезпечує 

підготовку звіту громади про власний 

внесок. 

                

 

 

Проєкт 2. Реконструкція недільного ринку міста Корюківка та 

переформатування його в сучасний торговий комплекс 

    

Етап 1. Підготовчий 

 

                

1.1 Обрати архітектурне бюро або 

архітектора, який розробить дизайнерське 

рішення об’єкту. 

 

                

Етап 2. Організаційний 

 

                

2.1 Провести громадські обговорення 

розробленого проєкту. 

 

                

2.2 Затвердити проєкт.                 

2.3 Укласти договори з виконавцями та 

постачальниками. 

 

                

2.4 Отримати дозволи на встановлення 

дорожніх знаків. 

 

                

2.5 Облаштувати торгову площу, встановити 

торгові об’єкти та допоміжну 

інфраструктуру. 

 

                

2.6 Облаштувати територію навколо ринку 

(ремонт доріг, облаштування парковки, 

встановлення знаків). 

 

                

Етап 3. Введення ринку в експлуатацію                  

3.1 Введення ринку в експлуатацію                 

 

 

Проєкт 3. Формування та впровадження міської програми Корюківської 

громади компенсації частини відсотків по кредитах приватному бізнесу 

    

Етап 1. Підготовчий 
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1.1.Постановка робочій групі з місцевого 

економічного розвитку завдання по розробці 

програми . 

                

2. Розробка  програми 

 

                

2.1 Написати програму з урахуванням 

досвіду інших громад, обласних рад та 

організацій. 

 

                

3. Впровадження програми. 

  

                

3.1. Впровадження програми в режимі 

тестування протягом 2023-2025 років. 

 

                

4. Моніторинг 

 

                

4.1. Щорічний моніторинг результатів 

програми, підготовка пропозицій по 

покращенню програми 

                

5.Огляд результатів                 

5.1 Огляд результатів трирічної програми по 

її завершенню, обговорення необхідних 

доповнень, правлень, змін. Розгляд 

ефективності програми та доцільності її 

продовження. 

                

 

 

Проєкт 4. Розробка дизайн-концепції  покращення 3 громадських просторів м. 

Корюківка та створення на їх території можливостей для бізнес-діяльності. 

    

Етап 1. Підготовчий 

 

                

1.1.Провести засідання робочої групи з 

місцевого економічного розвитку, на якому 

відібрати громадські простори для реалізації 

проєкту. 

 

                

2. Залучення архітектора                 

2.1. Залучити архітектора, який розробить 

дизайнерське рішення трьох ділянок. 

 

                

2.2 Підписання договору, формування 

завдання. 

  

                

3. Затвердження проєкту 

  

                

3.1 Проведення громадських слухань, на 

яких будуть оглянуті розроблені 

архітектором концепції організації просторів. 

Проведення коригувань концепцій 

відповідно до побажань громадськості. 

 

                

3.2 Затвердження проєкту радою. 

 

                

4. Почергове впровадження проєктів 
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4.1 Підписання договорів. 

 

                

4.2 Закупка матеріалів та товарів. 

 

                

4.3 Виконання робіт                 

 

 

Проєкт 5. Покращення транспортного сполучення у Корюківській громаді 

шляхом запуску комунального автобусного регулярного маршруту 

 

    

Етап 1. Підготовчий 

 

                

1.1.Провести засідання робочої групи з 

місцевого економічного розвитку, на якому 

прийняти рішення про вибір пріоритетних 

маршрутів  

                

Етап 2. Організаційний 

 

                

2.1. Розробка  2 автобусних маршрутів                 

2.2. Винесення на розгляд робочій групі та 

сесії проєкти двох маршрутів 

                

2.3. Затвердження автобусних маршрутів.                 

3. Етап впровадження 

 

                

3.1. Закупівля автобусів                 

4. Завершальний                  

4.1 Запуск автобусів по маршрутах                 
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ДОДАТОК 1 
 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

Корюківської міської територіальної 

громади 

від 16 березня 2021 року № 31 

 

Робоча група з місцевого економічного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади 

Чернігівської області 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я 

Цільо

ва 

група

* 

Посада, організація / рід 

занять 

Електронна пошта Телефон 

 

1 
Ахмедов 

Ратан  

В  Міський голова, керівник 

робочої групи, житель м. 

Корюківка  

koryukivka.rada@gma

il.com 0465721476 

2 
Биков 

Олександр  

В Заступник міського голови, 

заступник керівника робочої 

групи, житель м. Корюківка 

sab949@gmail.com 0465721556 

3 

Кукуюк 

Оксана  

В Начальник відділу 

економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму 

(голова тендерного 

комітету), секретар робочої 

групи, жителька м. 

Корюківка 

kor.otg.vetit@gmail.c

om 
0502505886 

4 
Рябець 

Роман 

 

В 

Головний спеціаліст 

загального відділу міської 

ради 

roman.riabets.mr@gm

ail.com 
0638895799 

5 
Швець  

Сергій  

Г Всеукраїнської громадської 

спілки «SaveФОП», житель 

м. Корюківка 

roman.riabets.mr@gm

ail.com 
0508837084 

6 

Веремеєнко 

Петро 

Г Голова Корюківського 

районного товариства 

бджолярів, житель м. 

Корюківка 

roman.riabets.mr@gm

ail.com 
0508837084 

7 

Наумчик 

Ірина  

В/О Начальник відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

міської ради, жителька м. 

Корюківка 

Kor.osvita_otg@ukr.n

et 
0465721190 

8 Голуб-

Примачок 

Лілія 

М Голова молодіжної ради, 

жителька м. Корюківка 
roman.riabets.mr@gm

ail.com 
0638895799 

9 

Величко 

Світлана  

Б Фізична особо-підприємець, 

торгівля в неспеціалізованих 

магазинах, жителька м. 

Корюківка 

roman.riabets.mr@gm

ail.com 
0638895799 
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10 

Станіславсь

кий  

Максим  

Б/В Фізична особа-підприємець, 

продаж автозапчастин, 

технічне обслуговування та 

ремонт автотранспортних 

засобіві, житель м. 

Корюківка 

roman.riabets.mr@gm

ail.com 
0638895799 

11 

Абинашний 

В’ячеслав  

Б/В Фізична особа-підприємець, 

сільське господарство 

вирощування зернових, 

житель с. Домашлин, 

Корюківського району, 

Чернігівської обл. 

roman.riabets.mr@gm

ail.com 
0638895799 

12 
Алексіїнко 

Світлана  

Б Фізична особа-підприємець, 

ресторанний бізнес, 

жителька м. Корюківка 

roman.riabets.mr@gm

ail.com 
0638895799 

Примітка: цільова група: 

Літера, 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 (в т.ч. професійної, бізнес-освіти, тощо) 
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ДОДАТОК 2 
 

 Затверджено рішенням п’ятої 

сесії Корюківської міської  ради 

восьмого cкликання від 

22.04.2021 року №27-5/VIII 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Робочу групу з місцевого економічного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади 

 

1.Загальні засади 

1.1. Робоча група з місцевого економічного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади (далі Робоча група) є постійним консультативно-дорадчим органом (КДО) Корюківської 

міської ради, що утворюється та діє при міській раді.  КДО створений для планування, виконання 

та регулярного перегляду заходів місцевого економічного розвитку на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади (надалі – Громади). 

1.2. У своїй діяльності Робоча група керується чинним законодавством України, рішеннями 

міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.  

1.3. Місцевий економічний розвиток (далі — МЕР) — партисипативний процес, до якого 

залучені зацікавлені сторони громади та метою якого є забезпечення конкурентноспроможності та 

розвиток конкурентних переваг території громади, стале економічне зростання на місцевому рівні 

та підвищення якості життя її мешканців.  Економічне зростання відбувається через регулярний 

діалог з місцевим бізнесом, підтримку наявного бізнесу, сприяння підприємництву, розвиток 

людського капіталу та трудових ресурсів та залучення нових бізнесів і інвестицій в громаду. 

 

1.4. Програма місцевого економічного розвитку – це документ, розроблений Робочою групою, що 

містить набір конкретних проєктів, реалізація яких дозволить досягти цілей економічного 

розвитку громади, визначених у Стратегії. Програма МЕР формується на термін 3-4 роки. 

Програма МЕР містить не менше, ніж три проєкти з детально описаними заходами, що необхідно 

виконати, переліком та орієнтовною вартістю необхідних матеріалів/обладнання/послуг, які 

необхідно придбати, відповідальними особами, закріпленими за координацією виконання кожного 

з проєктів/етапів проєктів.  

 

1.5. Проєкт — логічно та хронологічно узгоджений комплекс заходів, виконання яких 

призводить до досягнення поставленої мети у встановлений термін, із залученням визначених 

людських, матеріальних і фінансових ресурсів. 

2. Мета, завдання та повноваження Робочої групи.   



Програма місцевого економічного розвитку Корюківської територіальної громади та План дій з її впровадження 

35 
 

2.1. Метою діяльності Робочої групи є координація діяльності виконавчих органів, 

комунальних установ, закладів і підприємств, представників бізнесу, підприємців та 

громадянського суспільства задля досягнення сталого економічного зростання у громаді.    

 

2.2. Основною метою Робочої групи є створення сприятливого середовища у громаді для:  

- підтримки наявного бізнесу; 

- сприяння розвитку підприємництва; 

- розвитку трудових ресурсів; 

- залучення нового бізнесу та інвестицій. 

Робоча група, на підставі проведеного аналізу, конкретизує пріоритети громади щодо МЕР. 

2.3. Повноваження Робочої групи полягають в: 

-  моніторингу стану МЕР у громаді; 

-  розробці Економічного профілю громади; 

-  підготовці та вдосконаленні програми МЕР, її моніторингу та оцінці виконання, внесенні 

змін; 

-  проведенні громадських обговорень та інших публічних заходів щодо МЕР;  

-  залученні зацікавлених осіб та експертів до діяльності Робочої групи;  

-  отриманні в установленому порядку від посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання 

покладених на неї завдань; 

-  наданні міській раді та посадовим особам місцевого самоврядування пропозицій щодо 

покращення МЕР.  

  

3. Формування складу Робочої групи 

 

3.1. Робоча група складається з голови та заступника голови, секретаря та інших членів у 

кількості 12 осіб. Персональний склад Робочої групи затверджується розпорядженням Міського 

голови.  

3.2. До складу Робочої групи обов’язково повинні входити представники:  

- місцевої ради;  

- бізнесу; 

- громадських організацій або активних у громадській діяльності жителів; 

- молодіжних організацій, молодіжної ради, або активних представників молоді; 

- представники освіти, в т.ч. професійної. 

Склад Робочої групи має бути гендерно збалансованим. 

Персональний склад Робочої групи оприлюднюється на офіційному веб-сайті Громади 

протягом п’яти робочих днів з дня її утворення. 

3.3. Члени Робочої групи мають право вносити на розгляд Робочої групи будь-які питання, 

що стосуються діяльності Робочої групи.   
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3.4. Члени Робочої групи виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

 

4. Організація та процедури роботи 

4.1. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за необхідності, але не 

рідше одного разу на три місяці.  

4.2. Голова Робочої групи здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію роботи 

органу, скликає засідання та головує на них. У разі відсутності голови засідання проводить 

заступник голови. 

4.3. Секретар Робочої групи веде та оформлює протокол засідання, робить витяги з нього.  

4.4. Члени Робочої групи беруть персональну участь у засіданнях Робочої групи. За 

рішенням Робочої групи та за наявності технічних засобів засідання Ради може бути проведено 

дистанційно в режимі відеоконференції. 

4.5. На своїх засіданнях Робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що 

належать до її компетенції, і виконує, але не обмежуючись, наступні дії та заходи: 

- розробляє, публікує на офіційному сайті громади, оновлює (не рідше одного 

разу на рік, не пізніше 31 травня) Економічний профіль громади;  

- розробляє проєкт, проводить громадське обговорення та моніторить (не рідше 

ніж двічі на рік) впровадження Програми МЕР;  

- публікує звіти про виконання Програми МЕР на сайті громади;  

- розробляє заходи щодо залучення і роботи з інвесторами. 

У порядку денному кожного засідання присутні  питання, пов’язані із виконанням 

Програми МЕР.  

Робоча група щорічно звітує перед міським головою щодо своєї діяльності. Звіт містить 

аналіз виконання Програми МЕР, пропозиції до її оновлення, а також аналіз перспектив для МЕР 

на наступний рік. У звіті окремо висвітлюється діяльність КДО з МЕР стосовно стимулювання 

підприємницької діяльності серед молоді, жінок, та/або ветеранів, та/або інших вразливих груп 

населення громади. 

Робоча група готує інформацію для використання у щорічному публічному звіті міського 

голови. Звіт містить окремий розділ, присвячений місцевому економічному розвитку на основі 

Програми МЕР. Зокрема, наводяться дані стосовно виконаних проєктів, стану впровадження 

поточних проєктів МЕР та щодо розробки нових проєктів МЕР.  

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як 

половина до загального складу Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є 

голос головуючого на засіданні. 

4.6. Засідання Робочої групи вважається чинним, якщо на ньому були  присутні більше 

половини членів Робочої групи. 
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4.7. Проведене засідання оформлюється протоколом, у якому вказуються прийняті рішення 

за наслідками засідання  Робочої групи.  Протокол підписується головуючим на  засіданні та 

секретарем і надсилається всім членам Робочої групи, виконавчим органам міської ради та 

публікується на сайті громади. Член Робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, 

може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. 

4.8. Підготовку матеріалів до розгляду Робочою групою, повідомлення всім членам Робочої 

групи про час і дату чергового засідання, ведення протоколу засідання Робочої групи та його 

надсилання членам Робочої групи забезпечує секретар.  

Про дату проведення засідання та порядок денний члени Робочої групи інформуються не 

пізніше, ніж за три робочих дні до дати проведення засідання. 

4.9. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Робочої 

групи забезпечує загальний відділ Корюківської міської ради, який створює належні умови для її 

роботи, у тому числі забезпечує Робочу групу простором для робочих зустрічей та засобами 

зв'язку. 

5. Моніторинг впровадження програми МЕР 

5.1. Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки 

актуальності стану Програми МЕР та проєктів МЕР, які описані в Програмі.  

5.2. Моніторинг процесу реалізації Програми МЕР проводиться координаторами проєктів, 

інформація зводиться загальним відділом Корюківської міської ради  і заслуховується на засіданні 

Робочої групи не рідше, ніж двічі на рік. Результати річного моніторингу аналізуються із 

врахуванням індексу спроможності місцевої влади (PMCI) та його динаміки. 

5.3. Координатори проєктів подають в загальний відділ Корюківської міської ради 

інформацію щодо стану реалізації проєктів та необхідних подальших дій з впровадження проєктів. 

5.3. За результатами моніторингу Робоча група готує звіт, який підписує Голова Робочої 

групи та публікує звіт на офіційному сайті громади.  

5.4. Робоча група може вносити пропозиції з коригування та оновлення Програми МЕР. 


