
Протокол №4
засідання робочої групи з місцевого економічного розвитку

Сновської територіальної громади 
Чернігівської області

Від 7 червня 2021 року

Присутні:
Мірошниченко Павло -  перший заступник міського голови 
Артюшенко Олександр - староста Туринського старостинського округу 
Владимирова Тетяна - Фізична особа - підприємець
Гукун Ганна - начальник відділу економічного розвитку та інвестицій, 
депутат міської ради
Добненко Наталія - начальник відділу культури та туризму Сновської 
міської ради, депутат міської ради
Недвіга Валентина - начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку Сновської міської ради
Матчана Світлана -  головний спеціаліст відділу економічного розвитку та 
інвестицій
Гончаренко Олександр -  фізична особа-підприємець, член молодіжної ради 
Закружний Олександр -  фізична особа-підприємець
Консультанти Програми «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність» (ПОВНЕ) Юлія Забалдіна та Віра Топіха.

Порядок денний
1. Про обговорення проектних ідей до проекту Програми місцевого 

економічного розвитку

Обговорення:
Ганна Гукун ознайомила присутніх з презентацію напрацьованих ідей 

проектів економічного розвитку під час практичного семінару ПОВНЕ ЕЕП 
В008Т 20-21 травня в м.Чернігів. Експертами Програми «Децентралізація 
приносить кращі результати та ефективність» (ПОВНЕ) було підтримано З 
проекти, а саме:
- Облаштування майданчиків для розвитку водного туризму на р. Снов,
- Створення мобільної ярмаркової площі,
- Створення Центру підтримки бізнесу Сновської ТГ.

Члени робочої групи обговорили можливість реалізації проекту 
Створення Центру розвитку підприємництва», висунутого П.Солодовником, і 
дійшли висновку про необхідність більш детального опрацювання ідеї 
проекту (організаційна складова).

Також було запропоновано включити в План місцевого економічного 
розвитку наступні проекти:
- Розроблення бренду громади
- Розроблення Схеми просторового планування Сновської громади.



Під час роботи в групах учасники детально опрацювали та представили 
описи 3-х проектів МЕР, особливо детально був опрацьований проект 
«Облаштування майданчиків водного туризму вздовж русла р.Снов». Ядром 
проекту стане с.Займигце, де вже облаштована прибережна територія, є 
бачення внеску громади і місцевого бізнесу, розуміння складових проекту 
(освітлення території, встановлення туалетів і сміттєвих баків, альтанки, 
інформаційні стенди і вказівники, розроблення карти місцевості з 
нанесенням основних об’єктів і бізнесів), прилавки для торгівлі.

Члени робочої групи отримали домашнє завдання щодо вивчення цінових 
пропозицій на визначені об’єкти з метою складання кошторисів
напрацьованих проектів.

ВИРІШИЛИ

1. Визначити 3 проекти для включення в проект Програми місцевого 
економічного розвитку:

- Облаштування майданчиків водного туризму вздовж русла р.Снов
- Створення мобільного торгово-розважального комплексу
- Розроблення бренду громади

2. Членам робочої групи опрацювати до наступного засідання цінові
пропозиції на визначені об’єкти з метою складання кошторисів
напрацьованих проектів.

Ганна ГУКУН


