
 

1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

1. Населений пункт смт. Веселе 

2. Область Запорізька 

3. 
Повна назва органа місцевого 
самоврядування ОТГ 

Веселівська селищна рада 

4. Кількість населених пунктів 9 

5. Кількість населення 13 128 

6. 
Повна назва органу управління 
ОТГ відповідального за 
впровадження практики 

Веселівська селищна об’єднана 
територіальна громада  

7. Повна поштова адреса  ОМС: 
72202 Запорізька обл.. Веселівський 
район смт. Веселе, вул. Центральна 
162 

8. 
Телефон (з кодом міжміського 
зв’язку) 

06136021178 

9. Адреса електронної пошти ОМС vesele_rada@ukr.net  

10. Офіційний сайт ОМС ОТГ https://veselivska-gromada.gov.ua/  

11. ПІБ керівника ОМС ОТГ Кіяшко Петро Миколайович 

12. 
ПІБ керівника відділу, 
відповідального за впровадження 
практики 

Дяченко Олексій Валерійович 

 
  

1. ОТГ  
 

Веселівська 

2. Область 
 

Запорізька 

3. Назва практики 
 

Створення сільського кооперативу на території громади 

4. Період початку 
впровадження 
практики (від 
місяць/рік – до 
місяць/рік). 

02.02.2019-03.04.2020 

5. Короткий опис 
проблеми, на 
вирішення якої 
впроваджено 
практику – до 3 
речень. 

Підвищення самозайнятості на території громади. 
Розвиток МСП та бізнесу.   

6. Передумови: що сприяло Налагодження діалогу між владою та громадою, підвищення 



запровадженню 
практики, спонукало до 
вирішення проблеми; 
причини створення 
практики – до 5 речень.  

добробуту домогосподарств на території громади, розвиток 
власної справи. Підвищення надходжень до місцевого 
бюджету. 

7. Опис практики: 
ініціативи, діяльність в 
громаді, алгоритм 
впровадження практики, 
застосовані методи 
вирішення проблеми, 
інновації, цільова 
аудиторія, виконавці, 
партнери – до 10 речень. 

Очікується, що у результаті проекту СОК почне 
вирощувати більшу кількість плодово-ягідних культур що в 
свою чергу забезпечить зростаючий попит на ягідну 
продукцію в Україні це дасть можливість розпочати 
співпрацю з  плодово-ягідними підприємствами.  
        Метою діяльності СОК «Весела ягідка» є надання 
відповідних послуг сільськогосподарським 
товаровиробникам – членам кооперативу і іншим особам 
для задоволення їх економічних, соціальних та інших 
потреб, а також для збільшення їх доходів. 
        В зв’язку з тим що реалізація проекту по встановленню 
холодильної  камери було виконано в кінці сезону то 
результатів успіху з діяльності гранту відстежити не було 
можливості. Вирощена продукція реалізовувалася без 
формування партій. Партнерами по реалізації проєкту були 
ОМС та комунальні підприємства. 
 
 

8. Результати практики: які 
отримані якісні і кількісні 
показники, на що 
позитивно вплинула 
реалізація практики, чиї 
проблеми вирішено, які 
системні зміни в громаді 
досягнуті – до 10 речень. 

      Завдяки проекту буде створено ланцюжок збору, 
охолодження, зберігання та реалізації врожаю ягід членів 
кооперативу. Реалізація проекту сприятиме збільшенню 
об’ємів продажів, створенню доданої вартості та посиленню 
спроможності кооперативу.  
Завдяки реалізації запланованої діяльності 
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
підвищить доходи своїх членів, а значить і рівень життя на 
селі.  
         Також будуть створенні додаткові робочі місця у 
сільській місцевості, а це збільшить надходження до 
місцевого бюджету, поліпшуючи спроможність місцевих 
громад самостійно вирішувати власні проблеми, підвищить 
рівень соціального захисту та рівень життя на селі 

9. Які були перешкоди у 
реалізації практики, 
складнощі, як вдалось їх 
подолати, що сприяло 
успіху – до 5 речень. 

Основною перешкодою в реалізації проекту було обмежене 
фінансування та стислий термін реалізації проекту. 
Подолати їх вдалося завдяки підтримки органу місцевого 
самоврядування, було передано в орендне користування 
примішення для розміщення холодильного обладнання. 

10. Бюджет практики, обсяги 
та джерела фінансування, 
співфінансування, внесок 
громади тощо. 

На реалізацію проекту по створенню пункту 
зберігання та охолодження ягід було витрачено 926 556 грн. 
з яких; 644 022 грн. кошти USAID які були спрямовані на 
придбання холодильного обладнання, та 282 534 грн. кошти 
Веселівської ОТГ за які було проведено ремонті роботи в 
приміщені та частково закуплено обладнання. 
         За рахунок коштів гранту було придбано обладнання, 
а саме: 
 Сендвіч панель;  

  Компессорно-конденсаторний агрегат;          



  Повітряохолоджувач кубічний;          

  Холодильна автоматика;  

          За власні кошти СОК «Весела ягідка» та Веселівська 
селищна рада профінансували закупівлю та встановлення 
додаткового обладнання , а саме: 

 Двері холодильні; 
 Щит управління камери; 
 Система освітлення; 
 Щит управління компресором. 

           Саме завдяки проведенню спільних закупівельних 
процедур вдалося профінансувати роботи по створенню 
пункту зберігання та охолодження ягід. Веселівською 
селищною радою було проведене часткове співфінансування 
заходів проекту у вигляді надання фінансової допомоги 
СОК «Весела ягідка» в розмірі 282 534 грн. на а також 
додаткові кошти на проведення бетонування сандвіч 
панелей.  
 

11. Наявність газетних 
публікацій або  вказати 
посилання на джерела в 
Інтернеті щодо опису 
практики - до 3х. 

- 

12. Наявність розроблених 
локальних документів в 
процесі реалізації 
практики: рішень органів 
місцевого 
самоврядування, 
програм, положень, 
договорів тощо.  
(додати окремо в форматі  
PDF файлу приклади 
напрацьованих місцевих 
нормативно-правових та 
інших релевантних 
документів, які сприяли 
чи допомагають її 
впровадженню) 
 

Робочий проект «Реконструкція приміщення під цех 
обробки та фасування меду виготовлення воскових свічок і 
пункту зберігання та охолодження ягід». 

Презентація  СТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ 
ТА РОЗВИТОК МСП НА ТЕРИТОРІЇ ВЕСЕЛІВСЬКОЇ ОТГ 

Стратегія розвитку Веселівської селищної територіальної 
громади на 2016-2025 роки https://veselivska-
gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-11-58-36-20-01-2017 

 

13. Відповідальна особа за 
підготовку заявки та 
контакти для отримання 
додаткової інформації за 
потреби. 

Дяченко Олексій Валерійович, заступник селищного голови, 
0972380107  

 

 


