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УСТАНОВА "АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ КОБЛІВСЬКОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ" - неприбуткова установа, 
що створена 22 березня 2017 року РІШЕННЯМ КОБЛІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.  
Засновник: Коблівська об’єднана територіальна громада 
 
При створенні Установи використано досвід та рекомендації,  
отримані з: 
• Проекту ЄС “Підтримка реформи місцевого самоврядування 2015-
2016 роки 
• Проект ПРООН/ЄС «Проект регіонального розвитку Криму» 2012- 
2013 роки  
• Проект ЄС «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні» 
2008 – 2011 роки  
• Проекту CIDA “Місцевий економічний розвток міст” 2009 - 2014  
• Видання практичного посібника “Як створити життєздатну агенцію 
місцевого розвитку?” 
• Інформаційних зустрічей, тренінгів та  семінарів. 

Аспекти створення 
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Цілі 

Сприяння реалізації Стратегії розвитку 
Коблівської ОТГ, створення проектів 
розвитку інфраструктури та територій 
громади, залучення інвестицій, 
формування позитивного іміджу та 
підвищення інвестиційної 
привабливості. 

Місія 

Стати ефективним центром 
взаємодії органів державної влади, 
місцевого самоврядування, 
проектів міжнародної технічної 
допомоги, інвесторів, громадських 
організацій, науковців та 
представників бізнесу 
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Шляхи досягнення цілі: 

Шляхи: 

– стимулювання економічного росту та розвитку економіки громади шляхом підвищення 

конкурентоспроможності; 

– залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій; 

– розвиток міжнародного співробітництва; 

– сприяння впровадженню державних, місцевих та міжнародних програм; 

– сприяння розвитку громади та сприяння впровадженню реформи децентралізації. 

 

Дії: 

• Проведення зустрічей з ключовими засновниками та грантодавцями, представлення 

детального плану дій, бюджету та проектів документів, укладення угод. 

• Проведення відбору додаткового персоналу Установи, проведення тренінгів та навчань 

для виявлення навичок кандидатів. 

• Навчання та спільна робота з консультантами над оформленням, подачею та реалізацією 

проектів. 

• Подача розроблених проектів, що будуть підготовлені Установою на отримання 

фінансування. 
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Формат діяльності: 

діалог між владою, 
громадськістю та 

бізнес-середовищем 

консолідація 
інформації стосовно 
потенціалу регіона 

співпраця з 
асоціаціями, 

професійними та 
громадськими 

організаціями, НДІ 
тощо 

прагнення до 
діяльності у 

форматі 
«єдиного вікна» 

сприяння реалізації 
програм з 

соціального 
підприємництва 

спілкування та 
інформування 

суспільства про проекти 
та реформи, що 

відбуваються УСТАНОВА  

"АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО 

РОЗВИТКУ КОБЛІВСЬКОЇ 

ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  

ГРОМАДИ" 
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Підходи в діяльності Установи 

  

Підхід, що враховує 
специфіку території 

Дотримання принципу 
партнерства 

Застосування підходу 
“знизу вгору” 

Інтегрований 
підхід 

Інновації 

Налагодження 
взаємовигідних зв’язків 
і співробітництва 

Місцеве та інше 
фінансування  
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 Партнерство – рушійна сила діяльності 

вирішенням 
складних 
питань 

різними 
точками 
зору  

інтересами 
потенціалом 
залучення 

ноу-хау 

пов’язане з 

Партнери 

забезпечує 

комплексну 
картину 
території 

нові зв’язки 
між ідеями 

більшу зрілість 
проектів 

дієвіше 
впровадження 

рішення, що 
характеризуються 
вищим рівнем 
самодостатності 
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Підхід “знизу вгору”,що застосовується Установою 

Громада 

Групи за економічними та 
соціальними інтересами 

Державні інституції і представники 
приватного сектора 

Громадянський і добровільний сектор 

 

Заохочення спільної участі 

Генератори ідей та ініціатори проектів 

 

 

 

 

 



Переваги для громади від діяльності 
Установи: 
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1. Підвищення якості життя та створення безпечного середовища для 
проживання мешканців Коблівської ОТГ; 
 
2. Активізація населення Коблівської ОТГ; 
 
3. Модернізація та розвиток інфраструктури Коблівської ОТГ; 
 
4. Залучення додаткових джерел фінансування на проекти 
територіального  розвитку  Коблівської ОТГ від міжнародних фінансових 
організацій з більшою, ніж у держбюджеті, свободою використання. 



Аналіз соціально-економічного розвитку 
Коблівської об’єднаної територіальної громади 
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• Коблівська ОТГ утворена 13 вересня 2016 року. До складу громади 
увійшли населені пункти: с. Коблево, с. Виноградне, с. Морське, с. 
Рибаківка, с. Лугове, с. Глибоке, с. Новофедорівка, с. Федорівка, с. 
Українка, с. Бессарабка. 

• Коблівська ОТГ розташована в зоні сухого степу у південній частині 
Причорноморської низовини. Коблівська ОТГ займає площу 26,4 тис. 
кв. кілометри з населенням 7333 мешканців. Територія громади 
розташована в Південно західній частині Березанського району 
Миколаївської області. 

•   Південна частина території Коблівської ОТГ пролягає уздовж 
Чорного моря західна межа проходить уздовж узбережжя 
Тилігульського лиману. Межує на заході з Лиманським районом 
Одеської області. Рельєф рівнинний в найвищій точці не досягає 50 
метрів над рівнем моря.  

• На території Коблівської сільської ради діє регіональний 
ландшафтний парк Тилігульский його межі проходять уздовж берегів 
Тилігульського лиману. На території колишньої Рибаківської 
сільської ради діє Національний парк «Білобережжя Святослава» до 
складу якого входить озеро солонець Тузла. 

 



с. Коблеве, Березанського району 
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Коблеве - село, центр сільської ради ОТГ. Розташоване на березі Тилігульського лиману, 
в 27 км на північний захід від районного центру і за 45 км від найближчої залізничної 
станції  та аеропорту Одеса. Через територію Громади проходить автомагістраль М-14    
(Е 58) міжнародного та державного значення Одеса – Новоазовськ, що є частиною 
європейського коридору «Чорноморське  економічне співтовариство». 



3. Історія : 

 * 20 віків живуть народи на території 

Березанського району, 

*XVI-XVII століттях в наших степах 

кочували ногайські орди, 

*запорізьки козаки захищали землю від 

завойовників,  

*перебував полководець Олександр 

Суворов під час російсько – турецької 

війни  

 



На околиці Коблева знайдені скарб ливарних форм і бронзових знарядь 

праці доби пізньої бронзи,  на березі Тилігульського лиману - мармурові 

плити V-IV ст. до н. е., унікальну знахідку-скульптуру слона на березі моря.                             

Досліджено поселення і могильник перших століть н. ери. 

 



 
 

Ресурсно – сировинний потенціал 
Коблівської ОТГ: 
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• Загальна площа Коблівської об’єднаної територіальної громади – 26437 га.                            

 

Структура земельного фонду: 

• земель державної та комунальної власності – 12484 га; 

• земель приватної власності – 13835 га; 

• земель сільськогосподарського призначення – 21581 га; 

• земель лісового фонду – 491 га; 

• земель водного господарства –2474 га. 

• Лісові ресурси Коблівської сільської складають 58,6 гектара. 

• Корисні копалини Коблівської сільської ради представлені не рудним 
комплексом, які використовуються в будівельній сфері.  

• Затверджено запаси бромних хлоридних натрієвих вод високої мінералізації 
Коблевського родовища , яке може виробляти 532 м3 ресурсу на добу.  

• В гирлі Тілігульського лиману є лікувальні грязі, які  можуть бути використані в 
бальнеології. Згідно Постанови № 1449 Кабінету Міністрів України від 11.12.1996 
року Тилігульське родовище грязей віднесено до об’єктів категорії лікувальних.  



 
 
 

 

 

 

Промисловість: 

В громаді промисловість представлена                                         

харчовою галуззю. 

Основною промисловою                                       

продукцією Коблівської ОТГ є: 

- виноробна продукція: 

- олія соняшникова нерафінована; 

- борошно, крупи; 

- макаронні вироби; 

- хлібобулочні вироби; 

- м'ясні та ковбасні вироби. 

Сільське господарство громади: 

- зернові культури –яра та озима пшениця, 

ячмінь, просо, кукуруза на зерно; 

- технічні культури – ріпак, соняшник, соя; 

- виноград; 

- м'ясо-молочне виробництво, вівчарство, 

птахівництво, рибальство, бджолярство. 

Спеціалізація економіки громади - на південних територіях 
туристичний сектор, північні території зайняті в товарному виробництві 
сільськогосподарської продукції. Також на території с. Виноградне діє 
виноробне підприємство ПАТ «Коблево», на значних територіях земель 
сільськогосподарського призначення закладено виноградники.  
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70 – ті роки XX століття - в околицях Коблеве почалося промислове 

виробництво вин. Село є центральною садибою ВАТ «Коблево».  

«Коблево» - це найбільший в Україні завод з випуску вина. 
Виноробна галузь почала тут розвиватися після створення під 
Одесою НДІ ім. Таїрова. І вже в 1982 році «Коблево» було 
удостоєно честі стати одним з найпотужніших підприємств з 
виробництва вина в регіоні. У 1998 році на підприємстві була 
проведена реконструкція, старе обладнання було замінено на 
нове. Тепер на заводі для розливу вин стала використовуватися 
технологія італійського виробника Bertolaso. У наші дні на базі 
заводу «Коблево» зосереджені всі ланки ланцюга виробництва 
вина, починаючи від вирощування винограду і до заводів 
первинного і вторинного виноробства. 



 

Туризм 
Коблівська ОТГ має великий курортний потенціал. На березі Чорного 

моря по прибережній  полосі, розташовано 4 зони відпочинку:                          

Коблево, Лугове, Морське, Рибаківка. Близько 170 баз відпочинку 

пропонують свої послуги туристам із України, Білорусії, Молдови та                                            

інших країн. Щороку на березі  Чорного моря Коблево -Рибаківської 

зони    відпочинку оздоровлюється  близько  180 тис. чол. 



Унікальне поєднання природних 
лікувальних ресурсів і цінностей 

природних територій Коблівської ОТГ 

 



Розвинута інфраструктура туризму 

60,00 

16,47 

20,00 

2,35 1,18 

Виробничі та ін. 
об´єднання, 
товариства 

Відомства 

Приватні 
підприємства (ЧП) 

Комунальні 
підприємства 

Державні 
підприємства 

8,82 1,47 

11,76 

45,59 

32,35 

Курортний готель Готель 

Пансіонат Комфорт 

Економ 



Динаміка  споживачів  курортних 
послуг Коблівської ОТГ 

0 20 40 60 80 100

Центральна Україна 

Західна Україна 

Південна Україна 

Східна Україна 

Молдова 

Білорусь 

Румунія 

Росія 

61,6 

57,7 

27,3 

66,7 

35 

50 

0 

33,3 

9,6 

23,1 

0 

0 

20 

28,6 

0 

33,3 

17,3 

19,2 

36,4 

33,3 

35 

21,4 

100 

0 

11,5 

0 

36,3 

0 

10 

0 

0 

33,4 

Приїхав вперше Приїхав вдруге 

Приїжджав декілька разів Приїжджає кожного року  



Ринок праці Коблівської ОТГ 
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• Економіка громади в основному ґрунтується на туристичному 

секторі для села Коблево, Виноградне, Рибаківка, Лугове, 

Глибоке, Морське де проживає найбільша кількість 

мешканців, в північній частині громади переважає зайнятість 

населення в агропромисловому комплексі села Українка, 

Бессарабка, Новофедорівка, Федорівка.  

• Села Коблево, Федорівка розташовані на автошляху 

державного значення Одеса – Новоазовськ, села Виноградне, 

Новофедорівка знаходяться від цієї важливої транспортної 

магістралі на відстані, яка не перевищує 2,5 кілометри. 

• Високий рівень безробіття. 

• Значна частка населення старшого за працездатний вік, 

природне скорочення населення. 



Сучасна політика регіонального 
розвитку в Україні 

Стратегії регіонального 
розвитку + плани 
заходів з реалізації 
стратегій  
Ефективна стратегія: 
•Створює умови, у яких 
ВИГІДНО займатися 
регіональним 
розвитком 

•Ініціатива повинна 
заохочуватися 

•Місцеві бюджети 
•Державний фонд 
регіонального розвитку 

•Проекти і програми 
міжнародної технічної 
допомоги  

•Регіональні партнери 

Ефективність  
політики  

регіонального  
розвитку Створення та розвиток 

інституцій та мереж для 
більш ефективного 
впливу на розвиток 
регіону 
•Агенції регіонального 
розвитку 

•Галузеві агенції (туризму, 
бізнесу, сільських 
територій…) 

•Відстеження 
ефективності 
впровадження проектів 
регіонального розвитку 
та цілей стратегії 

•Актуалізація діючих  
стратегічних 
документів 



Документи, необхідні для планування розвитку 

громади 

 

Стратегічний план 

Генеральний план 

(просторове планування) 

Концепція сталого розвитку 

Прогнозні програми соціально- 

економічного розвитку 

Цільові програми (бюджет) 

Багаторічний план 

капітальних вкладень (бюджет) Річний план соціально- 

економічного розвитку (бюджет) 

Операційний план впровадження  

Стратегічного плану  

Статут громади 



СИСТЕМА  МІСТОБУДІВНОЇ  ДОКУМЕНТАЦІЇ  В  УКРАЇНІ 

(основні види документів) 

● Генеральна схема 

планування території України 

 

 

● Схеми планування територій 

областей 

 

 

● Схеми планування територій 

районів 

● Детальні плани територій 

(за законодавством, 

однієї або 

декількох 

земельних 

ділянок) 

 

 

 

● Плани  зонування  територій  (ЗОНІНГ): 

   НОВИЙ  ВИД  ДОКУМЕНТАЦІЇ 

● Генеральні  плани 

   населених пунктів 

◙ НА  МІСЦЕВОМУ  РІВНІ : 

◙ НА  ДЕРЖАВНОМУ 

ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ  

РІВНЯХ : 
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• Посилення системи центру основних послуг 

• Поліпшення економічної інфраструктури 

• Диверсифікація діяльності та розвиток ланцюгів 
створення  цінностей та доданої вартості 

• Поліпшення приватних та громадських послуг 

• Міжмуніципальне співробітництво 

• Громадсько-приватне партнерство 

 

 
 

 

Шість ключових стратегій розвитку сільських територій: 



Розвиток села 

Головний сектор 

– сільське 

господарство 

Диверсифікація 

економіки села 

Покращення якості 

життя в селі 

 

Організація с/г та 

підтримка с/г 

виробників(коопе

ративних 

утворень) 

Послуги с/г 

виробникам: 

навчання, 

консультування, 

інформування 

Нові види 

економічної 

діяльності на селі 

Туризм 

Сезонна робота 

Ремесла + 

Інформація + 

освіта 

Збереження 

традицій і 

культури 

Конвергенція: 

промоція, 

взаємозв’язок 

міста і села 

 Напрямки розвитку сіл Коблівської ОТГ 



ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ КОБЛІВСЬКОЇ 
ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
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Висока якість життя мешканців громади: 

• а)  Збереження навколишнього природного середовища. 

• б)  Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється. 

• в) Модернізація інфраструктури житлово-комунального господарства громади. 

Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами. 

• г)  Забезпечення здорового способу життя людини 

• д)  Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання 

населення 

 

Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої 

економіки громади: 

• а)  Зростання конкурентоспроможності економіки сільських районів.  

• б)  Розвиток аграрно-промислового комплексу. 

• в)  Розвиток туризму і курортно-оздоровчого комплексу як галузі громади. 

• г)  Створення будівельно-промислового комплексу громади. 

• д)  Створення нових підприємств та модернізація існуючих підприємств реального 

сектору економіки  громади. 

• е)  Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва 

громади. 

 

Збереження та розвиток територій громади: 

• а) Підвищення рівня зайнятості сільського населення  

• б) Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад. 

 

 



Екологія 

Економіка 
Соціальна 

сфера 

Врядування 

Транспорт 

Послуги 

Екологія 

Економіка 

Житло 

Соціальний 
захист 

Якість 

Сфери розвитку Коблівської ОТГ 



План соціально-економічного розвитку 
Коблівської об’єднаної громади на 2017-2020р 
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• Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального 

сектору економіки, що включає зокрема розвиток логістично-

транспортного потенціалу, модернізацію та розвиток 

високотехнологічного промислового та сільськогосподарського 

виробництва, забезпечення енергетичними ресурсами. 

• Формування перспективних можливостей Коблівської об'єднаної 

територіальної громади та просування на міжнародний ринок її 

продукції. 

• Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього 

підприємництва через стимулювання традиційних та новітніх видів 

бізнесу. 

• Розвиток туристичної індустрії шляхом створення туристичних 

продуктів, популяризації туристичного потенціалу та розвитку 

рекреаційно-туристичних територій. 
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Інвестиційні переваги Коблівської ОТГ 
Миколаївської області     

Вигідні фізико-географічні умови визначають курортний та агро-рекреаційний потенціал: 

Транзитність,  розташування у прибережній  частині області.  

Багатофункціональна туристично-рекреаційна галузь. Наявність пляжів, сприятливого 
клімату, лікувальних грязей (пелоїдів) – Тилігульський лиман та мінеральних вод 

Наявність пам’яток  історії та культури, багатий природно-заповідний фонд 

Низьке екологічне навантаження. Сприятливі природно-кліматичні умови для ведення 
сільського господарства 

Наявність земель за межами населених пунктів, які потенційно можуть бути 
інвестиційними ділянками  

Велика кількість підприємців, які швидко адаптуються в нових економічних умовах 

 

 

 



Програмні та проектні цілі  Установи щодо 
стратегічного розвитку Коблівської ОТГ 
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• Надання статусу курорту місцевого значення прибережним територіям, розвитку туристичної 

інфраструктури та створенню додаткових 1500 робочих  місць громади. 

• Створення агрорекреаційного кластеру курорт «Коблево» . 

• Супровід і реалізація Проекту міжнародної технічної допомоги «Програма підтримки аграрного 

і сільського розвитку в Україні» («Агросільрозвиток») за контрактом з Агенством США 

міжнародного розвитку USAID. 

• Розробка містобудівельної документації населених пунктів та створення будівельного 

комплексу громади: 

•  - проектування, будівництво та експлуатація соціальних будинків об'єднаної громади для 

задоволення потреб інвалідів, малозабезпечених категорій населення, воїнів АТО, тимчасово 

переміщених осіб, адміністративних працівників (молодих фахівців). 

• Підготовка землевпорядної документації на  відведення земельних ділянок під будівництво: 

• - набережної з причалами в с. Коблеве; 

• - земельної ділянки (колишній кар'єр) в с. Виноградне для створення інфраструктури для туру з 

причалом; 

• - земельної ділянки в с. Українка для створення інфраструктури і матеріальної бази 

проведення щорічно Кубка Чорного моря по кайтсерфінгу; Створення Всеукраїнського центру 

«Кайтсерфінг».  

• Сприяння в створенні Тілігульського національного парку шляхом об'єднання двох 

ландшафтних парків Миколаївської та Одеської областей України. 

• Реалізації інвестиційного проекту "Файно по-домашньому запрошує" в с. Новофедорівка, як 

частина єдиного Чорноморського гастрономічного туру; 

• Відновлення (очищення та зариблення) ставків в селах Новофедорівка та Федорівка з метою 

розвитку туристичної привабливості. 

• Створення медичного центру міжнародного стандарту на базі колишньої поліклініки 

Молдавського об'єднання пансіонатів. 

 



Набуті досягнення: 
- Здобутий грант від  «Асоціації індустрії гостинності України» щодо  розробки Програми 

розвитку туризму для Коблівської ОТГ; 
- Участь в чотирьох проектних пропозиціях партнерів з Греції, Румунії та  Туреччини в 

першому конкурсі проектних пропозицій ENI CBC «Операційна програма 2014-2020 року 
по басейну Чорного моря»; 

- Залучення і супровід технічної допомоги USAID для Коблівської  ОТГ в Проекті "Програма 
підтримки аграрного й сільського розвитку в Україні" ("Агросільрозвіток") щодо 
просування реформи децентралізації, нарощування економічного потенціалу та 
розширення зайнятості; 

- Розроблена та затверджена Програма  Установи «Агенція місцевого розвитку Коблівської  
об'єднаної територіальної громади»  на 2017 -2020 роки; 

- Співпраця з Німецько-Українською  промислово-торгівельною палатою (АНК); 
- Вступ до складу «Асоціації круїзного туризму України»; 
- Подана заявка на вступ до складу Торгово-Промислової Палати України; 
- Підписано Протокол про наміри  щодо розробки та реалізації інвестиційного проекту  

«Файна по-домашньому запрошує»;  
- Підписано Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з Миколаївською редакцією 

газети «Миколаївські новини»; 
- Співпраця з Благодійним Фондом «ЛАСКА»; 
- Участь в сертифікаційних тренінгах представників Установи по програмі «Чорне море». 

 Ці досягнення  і робота Установи стали можливими завдяки  цілеспрямованості її колективу й 
представників громади та підтримки наших  партнерів: 

- ТОВ «Південний Центр Розвитку Туризму «РЕГІОНЕКОТУР»» 
- ПП «ІНТЕРМАРІНАСІНВЕСТ» 
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                 ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

УСТАНОВА  
"АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ КОБЛІВСЬКОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ" 
 

Контакти: 
Киливник Володимир Петрович, Голова правління 
   Зателефонувати:  +38 067 922 0245 
   E-mail: ldakutc@gmail.com 
   вул. Одеська, 4, с. Коблеве, Миколаївська обл.,Україна 
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