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Таврійське об’єднання територіальних громад 

ТОТГ - Таврійський регіон - є неформальним об’єднанням міських та районних 
адміністрацій для вирішення спільних цілей з розвитку економіки території 
(не є офіційною об’єднаною територіальною громадою). 

Територіально: м. Нова Каховка, м. Каховка, м. Берислав, м. Таврійськ, 
Каховський та Бериславський р-ни. 

Створено у 2008 році на основі Протоколу, який підписали представники проекту 
Міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) «Економічний розвиток міст» та глави адміністрацій. Тоді ж був 
розроблений «Стратегічний план підвищення конкурентоспроможності 
Таврійського об’єднання територіальних громад до 2015 року». 

 

Регіон – аграрний (вирощування та переробка), розвивається внутрішній туризм. 

Кількість малих та середніх підприємств Таврійського регіону на 01.01.2016 р.:  

Всього: юридичні особи – 2560, ФОП – 9366. 

 

 

 

 



Заходи з підготовки та доопрацювання Дорожньої 
карти розвитку МСП Таврійського регіону 

1. Анкетування підприємців ТОТГ та м. Херсон «З вивчення думки керівників 
підприємств та підприємців Таврійського об’єднання територіальних 
громад»,  216 анкет, квітень 2016. 

 

          Круглі столи за участі бізнес-об’єднань, органів місцевого самоврядування, 
районних державних адміністрацій, громадських організацій та ЗМІ 

2. Круглий стіл м. Каховка – 29.07 

3. Круглий стіл м. Нова Каховка – 3 та 10.07 

4. Круглий стіл м. Берислав – 11.08 

5. Регіональний круглий стіл м. Нова Каховка – 26.07 



Заходи з адвокації Дорожньої карти 

 

 

 

 

Діловий форум – презентація Дорожньої карти розвитку МСП. 02.10.16. 
Другий день IX міжнародного інвестиційного форуму “Таврійські горизонти”.    

 

РЕЗУЛЬТАТ:  

Присутні голови районних державних адміністрацій Каховського та 
Бериславського районів, мер міста Каховка підтвердили співпрацю з ГО 
“АРР ТОТГ” і прийняття на розгляд та висунення на голосування пропозицій 
Програм розвитку МСП, які будуть складені на основі заходів Дорожньої 
карти. 

Присутні активісти та депутати м. Нова Каховка виказали наміри про подальшу 
адвокацію інтересів МСП міста. 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Відсутність дієвої  Програми розвитку підприємництва в місті, районі. 
• Відсутність інноваційних підприємницьких проектів в місті, районі. 
• Відсутність інфраструктури для підтримки і розвитку МСП  

(освітні програми для молоді по підприємництву, бізнес-центри, бізнес-інкубатори,  
консалтингові кампанії та інше). 
 

• Незгуртованність бізнесу – неспроможність створити єдину сильну представницьку 
силу у владі для захисту інтересів МСП. 

• Низький рівень соціального лідерства бізнесу. 
 

• Невміння представників місцевого самоврядування надавати послуги потенційним 
інвесторам: незнання процесів супроводження інвестора, байдужість до потреб 
інвесторів та підприємців. 

• Незнання підприємцями, як працювати в громадських організаціях, як брати участь у 
грантових програмах, як писати професійні бізнес-плани.  

• Низький рівень поінформованості про можливості організаційного розвитку. 
 

• Непрозорість створення громадських рад. 
 

 
 
 

Аналіз перешкод для розвитку МСП в Таврійському регіоні  
(за результатами круглих столів в липні-серпні 2016 р.) 



На Регіональному круглому столі 26.08.16. у Новій Каховці колегіально було 
прийнято рішення про розробку трьох регуляторно-правових актів для 
кожного з міст регіону та попередньо сформовані робочі групи: 

  

•  м. Каховка, керівник робочої групи – С. Ващенко, «Положення про формування 
Ради підприємців при міському голові»; 

• м. Нова Каховка, керівник робочої групи – І. Лепень, «Положення про виділення 
земельних ділянок для МАФів»; 

• м. Берислав, керівник робочої групи – О. Чачібая, «Положення про створення 
громадської ради при органах місцевого самоврядування». 

 



1. Створення Програми розвитку МСП Таврійського регіону, яка складається з Програм 
територіальних одиниць. 

2. Впровадження IT-систем відкритих даних у органах місцевого самоврядування 
(встановлення системи IGOV і розширення функціональних можливостей програми). 

3. Впровадження електронної системи земельних торгів у Новій Каховці: створення 
електронної мапи земельних ділянок з комунікаціями. 

4. Створення та налагодження роботи інформаційно-ресурсного “Центру підтримки 
бізнесу”. 

5. Конкурс старт-апів Таврійського краю (конкурс для нових інноваційних підприємств). 

 

6. Зустріч міських голів та представників виконавчої влади з підприємцями міста. 

7. Проведення заходу «Звіт меру про проведену діяльність». 

8. Проведення раз на рік Стратегічної сесії розвитку МСП міста/району за участі  
представників влади, МСП та громадського сектору. 

 

9. Спільні освітні заходи для влади та МСП: тренінги з комунікацій, спільні навчання з 
аналізу регуляторного впливу (АРВ) та М-тесту. 

10. Проведення регіонального Освітнього форуму. 

 

Заходи Дорожньої карти 



1. Розроблені 3 проекти Програм розвитку МСП, основані на заходах Дорожньої 
карти: для м. Нова Каховка, м. Каховка, для Бериславського та Каховського 
районів 

2. Частково ухвалені на сесіях міських та районних рад заходи з Програм у м. Нова 
Каховка, м. Каховка, та у Бериславському р-ні. 

3. Розроблено та видано 5 інформаційних бюлетенів “Інформаційний дайджест 
підприємця Таврійського регіону”. 

4. Проведено 7 заходів для доопрацювання, адвокації ДК та узгодження Програм 
розвитку МСП. 

5. Кількість учасників заходів: 139. 

6. Кількість організацій, представники яких взяли участь у заходах: 96. 

7. Публікації в ЗМІ: 53 (місцеві газети і ТБ, інтернет-сайти, Фейсбук, min. 416 
перепостів в Фейсбук). 

 

Результати проекту  
“Дорожня карта розвитку МСП Таврійського регіону” 



1. Освітні заходи для підприємців та молоді, надання підтримки новоствореним 
підприємствам: 

a. Лекцій і майстер-класи для молоді “Початок та розвиток власної справи»  

b. Тренінги для молодих підприємців та для бізнесу, що розвивається з бізнес-планування 

c. Тренінги по написанню грантових проектів соціальної дії з приорітетом на соціальне 
підприємництво та створення соціальних кооперативів. 

d. Тренінгів для об’єднаних територіальних громад Херсонщини з написання Стратегій 
економічного розвитку та проектів територіального розвитку ОТГ 

 

2. Подієві заходи: 

a. Організація та проведення конкурсу нових інноваційних підприємств. 

b. Організація та проведення IV Таврійського туристичного конгресу – 2017 19-20 травня. 
Пріоритетні напрямки на 2017 рік: розвиток туризму у природних парках, розвиток 
сільського аграрного туризму кооперативного типу, розвиток винного та 
гастрономічного туризму. 

c. Сприяння участі МСП у інвестиційному форумі «Таврійські горизонти – 2017». 

 

 

План заходів з адвокації  інтересів МСП Херсонщини  
на 2017 рік 



3. Інформаційні заходи: 

a. Видання 3-6 бюлетенів «Дайджест підприємця Таврійського регіону»: висвітлення 
актуальної інформації про втілення заходів Дорожньої карти і Програм розвитку МСП міст та 
районів регіону, інформації для МСП про можливості бізнес- і особистісного розвитку, 
інформація про події для бізнесу у регіоні і в Україні. 

b. Створення та поповнення бази даних інвестиційних проектів, актуальних для Херсонщини. 
Висвітлення бази через новини на сайті організації та сторінці Фейсбук. 

 

План заходів з адвокації  інтересів МСП Херсонщини  
на 2017 рік 



Проект “Дорожня карта розвитку МСП Таврійського регіону” був реалізований 
в Херсонській області ГО “АРР ТОТГ” за підтримки  

Програми  USAID “Лідерство в економічному врядуванні” 

Дякуємо за увагу! 

Контакти: 
Тел/факс: (05549) 7-78- 07 
Моб. тел.: (050) 318-16-81 
                    (095) 946-01-58 
E-mail:director@arr.ks.ua 
Сайт: arr.ks.ua 

 
Cторінки у Fb: 
www.facebook.com/arrtotg/ 
www.facebook.com/ACTavria/ 
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