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ВСТУП 

Програму економічного розвитку Галицинівської об’єднаної територіальної 
громади (далі – Галицинівська ОТГ) підготовлено Одеським національним 
економічним університетом в рамках програми «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією 
Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID). 

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» 
(DOBRE) – п’ятирічна програма Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID), спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення 
кращих умов для розвитку об’єднаних територіальних громад, підвищення рівня 
залучення громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та 
прозорості в громадському управлінні. Вона впроваджується в партнерстві з 
Українським Кризовим Медіа Центром (УКМЦ), ГО SocialBoost, Фундацією 
Підтримки Місцевої Демократії, Польща (FSDL/FRDL), Малопольскою Школою 
Державного Управління при Краківському Університеті Економіки (MSAP/UEK), 
Національним Демократичним Інститутом (NDI). 

У рамках реалізації одного з компонентів програми – місцевий економічний 
розвиток – об’єднані територіальні громади, з якими працює програма 
DOBREприйняли участь у трьох дводенних заходах: бізнес-форумі, практичному 
та операційному семінарах. 

Під час бізнес-форуму DOBRE BOOST МИКОЛАЇВ «Нові можливості 
економічного розвитку представники влади, бізнесу і громадськості від 
Галицинівської ОТГ дізналися про можливості Програми USAID DOBRE для 
розвитку економіки громади, різноманітні практичні інструменти втілення 
місцевого економічного розвитку, його підтримку та стимулювання за участю 
зацікавлених осіб, необхідність консолідації зусиль влади, бізнесу та 
громадськості на шляху забезпечення місцевого економічного розвитку, складові 
потенціалу об’єднаних територіальних громад та можливості його активізації, а 
також про роль бізнесу у громаді, можливі інструменти активізації місцевого 
економічного розвитку, різноманіття джерел його фінансування. Отримані знання 
стали підгрунтям формування робочої групи з місцевого економічного розвитку, 
яка спільно з експертами від ОНЕУ під час операційного семінару «Знай свою 
громаду», дослідивши окремі складові потенціалу громади, визначила 
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інструменти місцевого економічного розвитку, які сьогодні є найпріоритетнішими 
для Галицинівської громади та допоможуть вдосконалити еко-систему. Під час 
практичного семінару «Від стратегії до дій» представники робочої групи з 
місцевого економічного розвитку мали змогу презентувати програму 
економічного розвитку Галицинівської об’єднаної територіальної громади. 

Програма економічного розвитку Галицинівської об’єднаної територіальної 
громади увібрала в себе результати спільної роботи членів робочої групи з 
місцевого економічного розвитку та консультантів від організацій-партнерів 
програми DOBRE над пілотними проектами, реалізація яких сприятиме розвитку 
бізнес-середовища громади. Вона містить коротку характеристику економічного 
потенціалу громади, стратегічне бачення місцевого економічного розвитку, 
перелік пріоритетів, стратегічних цілей та оперативних завдань, а також план дій 
за проектами, які громада планує реалізувати найближчим часом, та реалізація 
яких вимагає співфінансування від Програми DOBRE. 
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ГАЛИЦИНІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА утворилася 
шляхом об’єднання 4 сільських рад, які разом 
складають 6 населених пунктів: Галицинове, 
Лимани, Лупареве, Прибузьке, Українка, Степова 
Долина. Територія об’єднаної громади 

простягається на південь від міста Миколаїв, де 
річка Буг гирлом лиману впадає в Дніпровську 
затоку, на межі Миколаївської і Херсонської 
областей. 

Західна межа – це берег лиману річки Буг. 
Громада через своє розташування у 
безпосередньому сусідстві з Миколаєвом має 

швидкий доступ до важливих автомобільних і залізничних шляхів, як 
міжнародного, державного, так і регіонального значення, практично в усіх 
напрямках. Крім цього, має швидкий доступ до аеропорту в Миколаєві. 

 

Показник Значення 

Код класифікатору об'єктів адміністративно-територіального 
устрою України 

14512000000 

Загальна кількість юридичних осіб в ОТГ, одиниць 50 

Загальна кількість фізичних осіб-підприємців в ОТГ, одиниць 31 

Загальна площа ОТГ, км. кв. 31134,92 

Відстань до обласного центру, км 7 

Кількість населення, осіб 9003 

Загальна кількість закладів культури в ОТГ 4 

Загальна кількість закладів освіти в ОТГ 10 

Загальна кількість закладів охорони здоров'я в ОТГ 5 

 

У структурі населення ОТГ домінують особи працездатного віку. Жінки 

віком 18-60 років мешкають у 82,4% домогосподарств, а чоловіки у віці 18-65 

років - у 60,4% домогосподарств. Це свідчить про високий потенціал місцевої 
економіки. 

Територія Галицинівської громади складає 311,35 км2. Структура 
земельного фонду громади представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. – Структура земельного фонду ОТГ 

На території громади діє декілька великих підприємств, які формують 
місцевий ринок праці (Миколаївський глиноземний завод – 895 працівників, 
«Металург» – 457). Багато компаній, розташованих на території громади, 
займаються сільськогосподарським виробництвом (зокрема, «Авангард», 
«Роднічок»). До найбільших роботодавців належать також бюджетні установи – 

загалом у цій сфері працює понад 400 осіб. У цілому на території громади веде 
свою діяльність більше ніж 30 фірм з сільськогосподарської галузі, близько 8 
суб’єктів займається промисловим виробництвом, декілька фірм надають послуги, 
серед яких домінують бари і ресторани, а також близько 30 фірм займаються 
торгівельною діяльністю – в основному, магазини. У сумі це солідна податкова 
база для бюджету громади – зокрема, частка податку з доходів фізичних осіб. 

Найбільшими платниками  податку на доходи фізичних осіб  є: 

 ТОВ Миколаївський глиноземний завод; 
 ФІЛІЯ "ДЕЛЬТА-ЛОЦМАН" ДП "АМПУ"; 
 ТОВ МГЗ автоматизація; 
 ТОВ Охорона МГЗ; 
 ТОВ Центр обліку МГЗ; 
 ТОВ Термінал Укрхарчозбутсировина; 
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 ТОВ Чорноморський шовковий шлях. 
Особливе значення для економічної ситуації ОТГ має 

широкорозповсюджений та інтенсивний характер вирощування 
сільськогосподарських культур на території громади. Незважаючи на положення в 
приміській зоні, немає тут традиції тепличного вирощування фруктів і овочів для 
ринків збуту в близько розташованому Миколаєві – а це могло б складати значну 
частину доходів для мешканців громади.  

Економічна активність мешканців охоплює багато напрямків: робота у 
ближньому Миколаєві, робота на місцевих промислових підприємствах, робота в 
аграрному і бюджетному секторі та робота в місцевих малих торговельних і 
сервісних закладах.  

Відсутність промислової переробки сільськогосподарської продукції на 
території громади, що могло б створити додаткові робочі місця і доходи в бюджет 
громади. 

У громаді створено базу спеціальної техніки з благоустрою а саме придбання 
спец-техніки: трактор-екскавато-навантажувач, вакуумна машина, вантажний 
автомобіль, трактор з причепом, косарка, фреза, отвал для чистки снігу.  

Розроблюються проекти МЕР, ведеться активний пошук інвесторів для їх 
реалізації. 

Більше інформації щодо економічного потенціалу Галицинівської ОТГ 
представлено у Економічному профілі громади, доступ до якого є за посиланням: 
https://drive.google.com/open?id=1wXnVHMcpkVKYPo6z7LcTwAZfuJ3iRH0_ 

https://drive.google.com/open?id=1wXnVHMcpkVKYPo6z7LcTwAZfuJ3iRH0_
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СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

 

 

ЦІЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Галицинівська об’єднана територіальна громада має стратегію розвитку на 
2018-2026 роки (затверджена Рішенням ХІІІ позачерговою сесіії VIII скликання 
Галицинівської сільської ради № 8 від 23.03.2018 р.), що була розроблена в рамках 
програми „Децентралізація приносить кращі результати та ефективність 
(DOBRE)”. Документ визначає головні напрями дій органу місцевого 
самоврядування (тобто виконує по відношенню до нього роль документу для 
внутрішнього використання) і виконує роль плану розвитку всієї місцевої 
громади. Стратегія розвитку Галицинівської об’єднаної територіальної громади на 
2018-2026 роки гармонізована з пріоритетами і цілями аналогічних документів 
вищого територіального (регіонального та національного) рівня, зокрема Стратегії 
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розвитку Миколаївської області на період до 2020 року та Стратегії сталого 
розвитку "Україна-2020". 

Однією зі стратегічних цілей громади є сильна економічна позиція, висока 
інвестиційна привабливість і високий рівень економічної активності 
мешканців, що передбачає: 

 розвиток економічної інфраструктури та інвестиційної пропозиції; 
 покращання умов для здійснення та розвитку мікро, малого і середнього 

підприємництва; 
 підтримку сільськогосподарського виробництва та переробки 

сільгосппродукції; 
 підготовку кадрів для потреб ринку праці і зменшення безробіття. 

 

Друга стратегічна ціль – дієва охорона природного середовища і посилення 
значення туризму для економіки, що передбачає: 

 розвиток інфраструктури водопостачання та каналізації, системи 
поводження з твердими побутовими відходами, а також формування 
проекологічної свідомості та поведінки мешканців; 

 підтримку розвитку та комерціалізації туристичної пропозиції, яка 
використовує місцеві природні та пейзажні ресурси. 
 

Третя стратегічна ціль – система публічних послуг, пристосована до 
потреб і структури суспільства, що передбачає: 

 розвиток інфраструктури і пропозиції закладів культури; 
 розвиток інфраструктури і пропозиції у сфері рекреації і спорту; 
 впровадження інтеграційної соціальної політики та ефективної системи 

охорони здоров’я; 
 розвиток інфраструктури і пропозиції у сфері освіти та виховання; 
 покращання внутрішніх і зовнішніх транспортних комунікацій та безпеки 

дорожнього руху. 
 

Четверта стратегічна ціль – ефективна політика розвитку, яка передбачає 
залучення і участь громадськості, що передбачає: 

 розвиток механізмів залучення громадськості і впливу мешканців на 
суспільне жит; 

 покращання якості роботи адміністрації. 
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ПРОЕКТ 1 

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ТА ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ ТА 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ГАЛИЦИНІВСЬКОЇ ОТГ 

Цілі розвитку, до яких має відношення цей проект 

У «Плані соціально-економічного розвитку Галицинівської сільської ради на 2017-2020 

роки»: 
Ціль №3. Висока якість життя людини.  

Пріоритет № 4. «Розвиток спорту і надання додаткових послуг в галузі освіти і 
сприяння інтелектуальному розвитку особистості»: 

завдання 3.4.1. «Створення центрів освіти для дорослих». 
 

У «Стратегії розвитку Галицинівської сільської ради на 2018-2026 роки»: 
 Стратегічна ціль №1: Сильна економічна позиція, висока інвестиційна привабливість і 
високий рівень економічної активності жителів.  

 Операційна ціль №1.2. Покращання умов для здійснення та розвитку мікро, малого і 
середнього підприємництва. 

 завдання 1.2.2. У співпраці з бізнес середовищем впровадити систему 
консультування, навчання, професійної активізації, а також започаткування 
бізнесу, зокрема для молоді, жінок, мігрантів, осіб з інвалідністю, учасників 
АТО та старших осіб; 

 завдання 1.2.5. Залучати молодь на тренінги та навчання з покращання 
економіки та створення власного бізнесу; 

 завдання 1.2.6. Проводити конкурс на найкращу бізнес-ідею серед молоді. 
 Операційна ціль №1.3. Підтримка сільськогосподарського виробництва та переробки 

сільгосппродукції. 
 завдання 1.3.1. Розширити у співпраці з бізнес-середовищем пропозицію з 

навчання, інформування та консалтингу фермерів. 
 Операційна ціль №1.4. Підготовка кадрів для ринку праці і зменшення безробіття.  

 завдання 1.4.2. Організувати профорієнтацію в школах з залученням 
провідних установ, підприємств, навчальних закладів; 

 завдання 1.4.3. Налагодити співпрацю з місцевими працедавцями у сфері 
організування стажування і виробничої практики; 

 завдання 1.4.4. Створити Центр освіти дорослих. 
 

 Стратегічна ціль №3: Система публічних послуг, пристосована до потреб і структурам 
суспільства.  

 операційна ціль №1.4. Розвиток інфраструктури та пропозиції в сфері утворення і 
культури. 

 завдання 3.1.9. Створити Молодіжний ресурсний Центр. 
 операційна ціль №3.3.Впровадження інтеграційної соціальної політики та ефективної 

системи охорони здоров’я. 
 завдання 3.3.9. Організувати у співпраці з центром зайнятості інформаційно-
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консультаційну підтримку осіб з вразливих груп населення в питанні їхнього 
працевлаштування (особи, що довший час є безробітними, жінки, в т.ч. ті, які 
повертаються на ринок праці, старші особи, неповносправні і т.д.). 
 

 Стратегічна ціль №4: Ефективна політика розвитку, яка передбачає залучення та участь 
громадськості. 

 Операційна ціль №4.1. Розвиток механізмів залучення громадськості та впливу 
жителів на суспільне життя. 

 завдання 4.1.1. Удосконалити систему безпосередніх комунікацій місцевої 
влади з громадськістю; 

 завдання 4.1.3. Впровадити громадський бюджет (бюджет участі); 
 завдання 4.1.6. Ініціювати створення та надавати методичну, організаційну, 

фінансову, правову, бухгалтерську допомогу громадським організаціям та 
іншим громадським ініціативам. 

 Операційна ціль №4.2. Поліпшення якості роботи адміністрації. 
 задача 4.2.1. Впровадити систему підвищення кваліфікації працівників ОМС 

(навчання, курси, тренінги тощо). 
Довідкова інформація 

Більшість кризових ситуацій на території Галицинівської ОТГ, як на точковому рівні – у 
звичайній оселі, у якій проживає у середньому 4 особи, так і на рівні всієї громади з 
населенням близько 9 тис. осіб – породжуються відсутністю інформації, знань та вмінь у 
дорослого покоління сільських громад у тій чи іншій сфері соціально-економічного і 
політичного мислення та розвитку. 

На жаль маючи землю у 2 га, чи сад із 10 плодових дерев – не кожна доросла людина 
вміє правильно, вигідно для себе використати дані ресурси, які вони отримали за допомогою 
держави чи власної праці. Або всі політичні кризи, маніпуляції, чи не доброчинне 
використання бюджетних коштів – є також наслідком політичної, громадської 
недосвідченості дорослого покоління Галицинівської ОТГ.  

Станом на 1 лютого 2018 року на території Галицинівської ОТГ проживає 9055 осіб, 
серед яких у віковому діапазоні проживає у віці 18 до 25 років – 2302 осіб, 26-60 років – 3081, 

61 і старше – 1989, а це більше 7 тис. осіб дорослого покоління громади, або 81 % від 
загальної кількості населення ОТГ.  

Відповідно розуміючи, що для того щоб Галицинівська ОТГ виросла з «пострадянських» 
методів управління, освіти, моніторингу і ведення бізнесу та стала ближчою до Європейських 
цінностей та цінностей і методів управління та надання освітніх послуг дорослим 
демократично-розвинутих держав світу – ми пропонуємо створити у Галицинівській громаді 
«Центр освіти дорослих та підтримки бізнесу та підприємництва Галицинівської ОТГ» та 4 
філії цього центру на базі Прибузької бібліотеки.  

Центр та філії центру включатиме: 
- тренінгову аудиторію (аудиторія матиме: 30 посадкових місць, мультимедійне 
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оснащення, 4 фліпчарти, інформаційну бібліотеку); 
- інформаційну (аудиторія матиме: 5 столів, 2 комп’ютери, 1 принтер, інформаційну 

бібліотеку); 
- стратегічну (аудиторія матиме: медіа-обладнання, 1 круглий стіл, 20 посадкових місць, 

1 кафедра, інформаційну бібліотеку, 1 фліпчарт),  
- та підпорядковуватиметься Відділу освіти, культури, молоді та спорту Галицинівської 

сільської ради при партнерстві і нагляді Галицинівської Громадської організації «Клуб 
сталого розвитку «Південна ініціатива». 

У центрі та філіях буде працювати нові фахівці, які пройдуть спеціальне навчання. 

Центр освіти дорослих та підтримки бізнесу та підприємництва організовуватиме освітні 
та тренінгові заходи, залучати фахівців, які надаватимуть консультації з питань 
започаткування та ведення бізнесу, розвитку підприємництва, у відповідності до потреб 
мешканців та представників бізнесу Галицинівської ОТГ, про які ми дізнаємося після 
проведення соціологічного опитування, та за програмами, які будуть розроблені 
Галицинівською Громадською організацією «Клуб сталого розвитку «Південна ініціатива» і 
Представництвом DVV International в Україні у рамках вже розпочатої співпраці. 

У рамках проекту очікується: 
- окреслена карта освітніх запитів від мешканців Галицинівської ОТГ; 
- створено, матеріально-технічно забезпечено 5 філій ЦОД у Галицинівській ОТГ; 
- у 2018 році особистий розвиток близько 100 представників дорослого населення 

Галицинівської ОТГ під час освітніх заходів, перегляду фільмів та виконання практичних 
завдань; 

- підтримка діяльності фермерів та осіб які зайняті особистими селянськими 
господарствами; 

- консультативна підтримка розвитку молодіжного та соціального підприємництва; 
- відродження старих, культурних ремесел громади, заради підтримки розвитку 

туристичного потенціалу; 
- об’єднання та роботі в команді дорослих 6 сіл ОТГ над виконанням спільних освітніх 

задач і завдань; 
- створення освітньої, технічної бази громади заради удосконалення надання послуг з 

освіти дорослих; 
- впровадження стратегічних цілей стратегічних документів ОТГ; 
- залучення все більше молоді та дорослого покоління до політичної та громадської 

соціально-відповідальної діяльності. 
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Ключові етапи дій та графік 

Етапи дій Графік 

1. Проведення соціологічного опитування по 6 селам ОТГ (570 
респондентів).  

2. Пошук та створення бази стейкхолдерів 

вересень-жовтень 2018 

3. Підготовка пропозицій до профільного міністерства щодо 
удосконалення правової бази по діяльності ЦОД  листопад 2018 – січень 2019 

4. Розробка стратегії та плану роботи ЦОД листопад – грудень 2018 

5. Створення бази експертів, тренерів у відповідності до освітніх 
потреб громади 

листопад 2018 – лютий  2019 

6. Навчання технологіям викладання (педагогіці, соціального 
тренерства) місцевих профільних спеціалістів 

лютий 2019 – лютий 2020 

7. Розробка освітньої програми залежно від потреби більшості 
громади. січень 2019 

8. Апробація освітніх програм. січень 2019 – лютий 2019 

9. Проведення косметично будівельних робіт в приміщенні 
Українківської, Лиманівської та Лупарівської філії ЦОД 
Галицинівської ОТГ. 

ІІ-ІІІ кв. 2019 

10. Створення матеріально-технічної та методологічної, 
інформаційної бази ЦОД. ІІІ-У кв. 2019 

11. Створення сайту ЦОД, сторінок у соціальних мережах,  
створення бренд-буку. вересень 2019 

Відповідальність  
Основні: 

Особа, відповідальна за проект: 
Сікаленко Віктор Олексійович – заступник 
сільського голови з гуманітарних питань та 
соціальної політики 

Контактні дані: 0637851087; 
viktor.sikalenko@gmail.com 

 

Ініціювання:  
 робоча група з МЕР 

 

Впровадження:  
 Галицинівська сільська рада 

 Заступник голови з гуманітарних 
питань і соціальної політики 

 

Підтримка: 
 Галицинівська сільська рада – фінансування, 

менеджмент, супровід проекту; 
 Миколаївська обласна адміністрація – спів 

фінансування, експертна допомога; 
 Громадська організація «Клуб сталого розвитку 

«Південна ініціатива» - експертна допомога з 
розробки освітніх програм, проектний 
менеджмент, супровід проекту; 

 Миколаївська обласна рада – співфінансування; 
 ДФРР – співфінансування; 
 Програма DOBRE (USAID) – співфінансування, 

експертна допомога; 
 Представництво DVV International в Україні – 

співфінансування, експертна допомога; 
 Благодійний фонд «Краща Доля» - 

співфінансування;  
 Отримувачі освітніх послуг – фінансування. 

 

 

Необхідні ресурси 

Фінансування: Назва Сума Можливі джерела 
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Косметичні ремонти в 
приміщеннях 3 філіях 
ЦОД Галицинівської 
ОТГ (матеріали та 
послуги з ремонту) 

900тис.грн. Галицинівська сільська рада 

Закупка основної 
техніки  
(ноутбуків по 9 шт., 
фліпчартів 6 шт., 
проекторів 2 шт, 
екрани для проекторів 
– 2 шт., фотоапарати – 

1 шт.)  
(ноутбуків по 9 шт., 
фліпчартів 6 шт., 
проекторів 1 шт, 
екрани для проекторів 
– 1 шт., фотоапарати – 

2 шт.) 

 

 

 

 

249 тис.грн. 
 
 

 

 

 

220 тис.грн. 
 

 

 

 

 
USAID DOBRE 

 

 

 

 
DVV International в Україні 

Закупка техніки у 
відповідності до 
потреб: 

(швейні машинки – 12 

шт., станки для 
гончарства 3 шт., 
тепловізор) 

(швейні машинки – 12 

шт., станки для 
гончарства 3 шт., 
електронні 
вимірювальні прилади) 

 

 

 

 

 
150 тис.грн. 

 

 

 

 

179 тис.грн. 

 

 
 

 
USAID DOBRE 

 

 

 
 

DVV International в Україні 

Закупівля меблів для 3 
філій ЦОД (шафи, 
столи, стільці, без 
каркасні меблі) 

90 тис.грн. 

90 тис.грн. 

USAID DOBRE 

DVV International в Україні 

Освітні витрати, - 
організація заходів 

640 тис.грн. International в Україні і 
Галицинівська сільська рада 

Подальший розвиток 
проекту 

> 500 тис.грн. 
Галицинівська сільська рада 
ДФРР 

Благодійний фонд «Краща Доля» 

Показники продуктивності / Ключові етапи (віхи) 
 Аналіз соціального дослідження освітніх потреб громади (презентація, звіт експертів). 
 Положення про діяльність ЦОД Галицинівської ОТГ. 
 Стратегія діяльності ЦОД Галицинівської ОТГ. 
 Програма діяльності ЦОД Галицинівської ОТГ. 
 Список з контактами і профілем надання освітніх послуг місцевих і партнерських експертів. 
 5 освітніх програм які впроваджуються в ЦОД Галицинівської ОТГ. 
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 Перелік технічного оснащення ЦОД під освітні програми. 
 Сайт ЦОД Галицинівської ОТГ. 

Часові рамки 

Цей проект є: середньостроковим (3-5 років) 
 

Короткостроковий 

(1-2 років)  
/ Створити і 

почати проект 

Середньостроковий 

(3-5 років)  
/ Оцінити як 

працює запущений 
проект 

Довгостроковий 

(5+ років) 
Забезпечення 
продовження 

проекту 
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ПРОЕКТ 2 

СТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ 
З ВИРОЩУВАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ І ЕФІРНО-МАСЛИННИХ РОСЛИН 
"ЛАВАНДАФЕСТ" 

Цілі розвитку, до яких має відношення цей проект 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1: Сильна економічна позиція, висока інвестиційна привабливість і 
високий рівень економічної активності мешканців. 
Операційна ціль 1.3. Підтримка сільськогосподарського виробництва та переробки 
сільгосппродукції 

Довідкова інформація 

Ефіроолійна галузь – одна з найприбутковіших світовому агропромисловому комплексі. 
За останні 25 років світове виробництво ефірних масел збільшилося з 50 до 250 тис. тон на 
рік. Самі ефіроолійні рослини є сировинною базою для бджільництва: збір меду, що володіє 
природними лікувальними властивостями, досягає 180-250 кг з 1 га. 

Сьогодні потреби України з даного виду сировини забезпечуються вітчизняним 
виробництвом лише на 65,6%, решта - імпортні поставки. Відправляються українські 
лікарські трави і на міжнародний ринок. 

Галицинівська ОТГ має потенційні можливості з вирощування та переробки лаванди. З 
кожного гектара плантацій можна отримувати 60-70 кг ефірного масла, вартість якого на 
ринку коливається від 100 до 270 доларів. Крім того, добре продається лавандова вода 
(гідролат), що є побічним продуктом при виробництві масла. Літр такої води з Болгарії 
коштує в нашій країні 45-50 доларів. 
 

Кооператив створюється для виконання таких видів діяльності:  
• вирощування лаванди;  
• організація переробки лаванди – виготовлення лавандового масла; 
• спільне використання техніки і складського приміщення;  
• оптова закупівля для членів паливно-мастильних матеріалів та засобів захисту рослин; 
• збут продукції. 
 

Мета проекту – створення належних умов проживання мешканців населених пунктів 
об’єднаної територіальної громади, вирішення проблеми відтоку населення, особливо молоді, 
через складнощі, пов’язані із дефіцитом можливостей щодо зайнятості. 

Ключові етапи дій та графік 

Етапи дій Графік 

І. Організаційний етап 

1. Пошук ініціаторів створення кооперативу – кола осіб, які 
бажають створити кооператив, візьмуть на себе тягар 
організаційної роботи зі створення кооперативу та переконають 
інших мешканців у правильності та привабливості їхньої ідеї.  

Червень 2018 р. 
(виконано) 
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2. Роз’яснювальна робота серед населення щодо доцільності 
створення кооперативу.  

Червень-липень 2018  

р. (виконано) 

3. Формування ініціативної групи. Вивчення законодавства, яке 
регулює діяльність кооперативів, підготовка проектів потрібних 
для реєстрації документів (зокрема, статуту). 

Липень-листопад 
2018 р. виконано 

4. Погодження з реєстраційним органом найменування 
кооперативу (звернення із заявою до державного реєстратора 
про резервування найменування юридичної особи (кооперативу) 
для подальшої державної реєстрації). 

грудень  2018 р. 

5. Проведення установчих зборів СОК,  на які виносяться наступні 
питання: 
 про створення СОК та затвердження  його статуту;  
 вибори засновників та голови кооперативу; 
 призначення відповідального за державну реєстрацію 

кооперативу; 
 призначення та затвердження юридичної адреси 

кооперативу. 

Грудень  2018 р. 

ІІ. Етап реєстрації СОК 

6. Відвідання нотаріуса для засвідчення підписів засновників у 
статуті  та засвідчення копії  протоколу установчих зборів 

Січень 2019 р. 

7. Державна реєстрація СОК. Засвідчення статут СОК. Реєстрація 
кооперативу  в  обласному управлінні статистики. Реєстрація 
кооперативу  в Державній податковій інспекції та різних фондах 
(Пенсійний фонд, служба зайнятості, фонд тимчасової втрати 
працездатності, фонд страхування від нещасних випадків). 

Січень 2019 р. 

8. Виготовлення печатки Січень 2019 р. 
9. Відкриття банківського рахунку Лютий 2019 р. 

ІІІ. Реалізація проекту – робота СОК  

10. Розробка та  прийняття Правил внутрішньогосподарської 
діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 

Лютий 2019 р. (10-15 

днів) 
11. Узгодження проектних майданчиків промислово-виробничого 

комплексу у регіонах Причорномор’я зі створення та залучення 
виробничих потужностей з селекції, вирощуванню, переробці та 
реалізації ефіроолійної продукції 

Лютий-березень 
2019 р.  (до 90 днів) 

12. Забезпечення сировинної бази за рахунок наявних земельних 
угідь (підготовка ґрунту), закупівля саджанців для лавандових 
плантацій 

Квітень-травень 
2019 р. (до 30 днів) 

13. Проведення  будівельно-монтажних робіт – буріння 
свердловини, установка системи крапельного зрошення, 
будівництво ангара (для зберігання техніки та сировини) 

Травень 2019 р. 

14. Облаштування цеху з переробки лаванди. Введення цеху в 
експлуатацію. 

Червень- вересень 
2019 р. 
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15. Виробництво сировини та її переробка з вересня 2019 р.  
16. Збут продукції з серпня 2020 р. 
17. Поетапне нарощування виробництва на основі контрактації 

селекційно-технологічних ресурсів, сировини, освоєння ринків 
збуту продукції 

з грудня 2019 р. 

Відповідальність  
Основні: 

Особа, відповідальна за проект: 
Сікаленко Віктор Олексійович – заступник 
сільського голови з гуманітарних питань та 
соціальної політики 

Контактні дані: 0637851087; 
viktor.sikalenko@gmail.com 

 

Ініціювання:  
 влада,  
 ініціативна група заснування СОК 

Впровадження:  
 робоча група з МЕР 

 ініціативна група заснування СОК 

Підтримка: 
 

 влада,  
 громадськість, 

 грантодавці, зокрема програма DOBRE, 

 бізнес 

Необхідні ресурси 

Фінансування: 

Назва Сума Можливі джерела 

Розробка бізнес-

плану  
Посадковий 
матеріал 

 

Зрошувальна 
система і техніка 

 

Ефірний мінізавод  

1 тис. дол. 
 

30 тис. дол. 
 

 

80 тис. дол. 
 

 

157,5 тис. дол. 

Члени кооперативу 

 

Члени кооперативу 

 

 

USAID DOBRE 

 

 

USAID DOBRE 

Показники продуктивності  
 Мобілізація громади 

 Підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності; 
 

Ключові етапи (віхи) 
 Створена ініціативні група заснування СОК 

 Протокол установчих зборів про створення СОК. 
 Список членів та асоційованих членів кооперативу. 
 Статут СОК. 
 Підписи засновників нотаріально посвідчені 
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 Свідоцтво про державну реєстрацію кооперативу 

 Лавандові поля 

 Продукція переробки лаванди та інших ефірно-маслинних культур 

Часові рамки 

Цей проект є: Короткостроковий 

 

 
 

Короткостроковий 

(1-2 років)  
/ Створити і 

почати проект 

Середньостроковий 

(3-5 років)  
/ Оцінити як 

працює запущений 
проект 

Довгостроковий 

(5+ років) 
Забезпечення 
продовження 

проекту 
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ПОКРОКОВІ ДІЇ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 

Проект з МЕР/Покрокові дії 

РІК ІНШЕ 
2018 2019 2020 2021 

Квартал Квартал Квартал Квартал постійно, за 
потребою 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Проект №1:  ЦЕНТР ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ГАЛИЦИНІВСЬКОЇ ОТГ 

1. Проведення соціологічного опитування по 6 селам ОТГ (570 респондентів).   + +            

2. Створення правової бази по діяльності ЦОД (відповідно до законодавства 
України).    + +           

3. Розробка стратегії та плану роботи ЦОД.    +            

4. Створення бази експертів, тренерів у відповідності до освітніх потреб 
громади.    + +           

5. Навчання технологіям викладання (педагогіці, соціального тренерства) місцевих 
профільних спеціалістів.     + + + + +       

6. Розробка освітньої програми залежно від потреби більшості громади     +           

7. Апробація освітніх програм     +          + 
8. Проведення косметично будівельних робіт в приміщенні Українківської, 

Лиманівської та Лупарівської філії ЦОД Галицинівської ОТГ 
    + + + +        

9. Створення матеріально-технічної та методологічної, інформаційної бази ЦОД     + + + +        

10. Створення сайту ЦОД, сторінок у соціальних мережах,  створення бренд-буку       +         

11. Пошук та створення бази стейкхолдерів    + + + + + + + + +   + 
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Проект №2:  СТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ З ВИРОЩУВАННЯ І ПЕРЕРОБКИ 
ЛІКАРСЬКИХ І ЕФІРНО-МАСЛИННИХ РОСЛИН "ЛАВАНДАФЕСТ" 

І. Організаційний етап                

1. Пошук ініціаторів створення кооперативу – кола осіб, які бажають створити 
кооператив, візьмуть на себе тягар організаційної роботи зі створення 
кооперативу та переконають інших мешканців у правильності та привабливості 
їхньої ідеї.  

 +              

2. Роз’яснювальна робота серед населення щодо доцільності створення 
кооперативу.   + +             

3. Формування ініціативної групи. Вивчення законодавства, яке регулює 
діяльність кооперативів, підготовка проектів потрібних для реєстрації 
документів (зокрема, статуту). 

  + +            

4. Погодження з реєстраційним органом найменування кооперативу (звернення із 
заявою до державного реєстратора про резервування найменування юридичної 
особи (кооперативу) для подальшої державної реєстрації). 

   +            

5. Проведення установчих зборів СОК,  на які виносяться наступні питання: 
 про створення СОК та затвердження  його статуту;  
 вибори засновників та голови кооперативу; 
 призначення відповідального за державну реєстрацію кооперативу; 
 призначення та затвердження юридичної адреси кооперативу. 

   +            

ІІ. Етап реєстрації СОК                

6. Відвідання нотаріуса для засвідчення підписів засновників у статуті  та 
засвідчення копії  протоколу установчих зборів 

    +           

7. Державна реєстрація СОК. Засвідчення статут СОК. Реєстрація кооперативу  в  

обласному управлінні статистики. Реєстрація кооперативу  в Державній 
податковій інспекції та різних фондах (Пенсійний фонд, служба зайнятості, 
фонд тимчасової втрати працездатності, фонд страхування від нещасних 
випадків). 

    +           

8. Виготовлення печатки     +           



  

  

Підготовлено Одеським національним економічним університетом в рамках програми 
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується 
міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством 
США з міжнародного розвитку (USAID). 
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9. Відкриття банківського рахунку     +           

ІІІ. Реалізація проекту – робота СОК                

10. Розробка та  прийняття Правил внутрішньогосподарської діяльності 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 

 

  

 +          
 

11. Узгодження проектних майданчиків промислово-виробничого комплексу у 
регіонах Причорномор’я зі створення та залучення виробничих потужностей з 
селекції, вирощуванню, переробці та реалізації ефіроолійної продукції 

    + +          

12. Забезпечення сировинної бази за рахунок наявних земельних угідь (підготовка 
ґрунту), закупівля саджанців для лавандових плантацій 

     +          

13. Проведення  будівельно-монтажних робіт – буріння свердловини, установка 
системи крапельного зрошення, будівництво ангара (для зберігання техніки та 
сировини) 

     +          

14. Облаштування цеху з переробки лаванди. Введення цеху в експлуатацію.      + +         

15. Виробництво сировини та її переробка       + + + + + +   + 

16. Збут продукції       + + + + + +   + 

17. Поетапне нарощування виробництва на основі контрактації селекційно-

технологічних ресурсів, сировини, освоєння ринків збуту продукції        + + + + +   + 



  

  

Підготовлено Одеським національним економічним університетом в рамках програми 
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується 
міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством 
США з міжнародного розвитку (USAID). 
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 
Робоча група з місцевого економічного розвитку: 
 

Прізвище, ім’я, 
по батькові Посада / Рід занять 

Відповідаль-

на особа за 
МЕР в ОТГ 

Електронна пошта Телефон 

Назар Іван 
Васильович 

Сільський голова 
Галицинівської сільської 

ради 

Ні 
otggalitsinovo@gmail.com 

завжди з копією на 

sadovoj89@gmail.com 

0958873828 

Садовий Сергій 
Миколайович 

Заступник сільського 
голови з питань 

економічного розвитку та 
інвестицій 

Так sadovoj89@gmail.com 0999809525 

Сікаленко 
Віктор 
Олексійович 

Заступник сільського 
голови з гуманітарних 
питань та соціальної 

політики 

Ні viktor.sikalenko@gmail.com 0637851087 

Іпатенко 
Геннадій 
Васильович 

Директор фермерського 
господарства «Канакер» 

Ні otggalitsinovo@gmail.com 0503184101 

Бучно 
Олександр 
Миколайович 

Бізнес Ні otggalitsinovo@gmail.com 0502067647 

Долгорукова 
Олена 
Анатоліївна 

Влада Ні lenadolgorukova5599@gmail.com 0957987434 

Зіневич 
Людмила 
Михайлівна 

Заступник сільського 
голови – головний 

бухгалтер 

Ні luda283@ukr.net 0502357190 

Гула Лариса 
Вікторівна 

Начальник відділу освіти, 
культури, молоді та спорту 
Галицинівської сільської 

ради 

Ні viddilokms@gmail.com 0663495719 

Сальник Анна 
Іванівна 

Землевпорядник Ні salana3030@gmail.com 0663955423 

Кравець Олена 
Леонідівна 

Завідувач Лиманівським 
дошкільним навчальним 

закладом «Струмочок» 

Ні  0957828867 

 

Офіційна адреса ОТГ для листування 
щодо питань МЕР  

57286, Миколаївська обл., Вітовський р-н, 
с. Галицинове, вул. Центральна,1 

Офіційний е-мейл ОТГ  otggalitsinovo@gmail.com 

Контактні телефони для зв'язку з ОТГ  68-58-47 

ПІБ Голови ОТГ  Назар Іван Васильович 

Керівник Робочої групи з МЕР Садовий Сергій Миколайович 

Контактні дані керівника  
Робочої групи з МЕР 

0999809525 

sadovoj89@gmail.com 

 

mailto:otggalitsinovo@gmail.com
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