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СЦ 
1.  САМОВРЯДНА 

ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 

ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН, 

СПРОМОЖНИХ 
ВЗЯТИ 

ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЬ ЗА МАЙБУТНЄ

1.1 формування 
спільного 
інформаційного 
простору 
громади, 
налагодження 
регулярних 
комунікацій між 
поселеннями 
громади, 
зокрема через 
періодичні 
«громадо 
формуючі» 
заходи 

Залучення учнів у всіх старостатах 
ОТГ до активної громадської роботи 
у Шкільному телебаченні в ролі 
журналіста, ведучого, відео 
оператора, режисера монтажу тощо 
та їх навчання 

01.05.2019 відділ освіти, КУ 
АМОР,  проект 
ЄС «МКОБ» 

Принаймні по  2 учні з кожної ЗОШ І- ІІІ ст. залучені (зокрема із 
Зеремлянської, Кашперівської, Полянківської, Рогачівської, 
Смолдирівської шкіл) 
 

  Визначення координаторів роботи 
Шкільного телебачення з числа 
вчителів у всіх старостатах ОТГ та 
їх навчання  

01.04.2019 відділ освіти, КУ 
АМОР,  проект 
ЄС «МКОБ» 

Принаймні по 1 представнику з кожної ЗОШ І- ІІІ ст. залучено 
(зокрема із Зеремлянської, Кашперівської, Полянківської, 
Рогачівської, Смолдирівської шкіл) 

  Підготовка відеосюжетів про новини 
громади, промоційних роликів про 
громаду 

30.12.2019 КУ 
АМОР,  проект 
ЄС «МКОБ» 

Не менше 2 сюжетів і 1 проморолика на квартал 
Кількість переглядів відеоматеріалів Шкільного ТБ - не менше 
1500 на місяць 

  Підготовка концепції 
інформаційного вісника ОТГ 
(Бюлетеня громади) з визначенням 
цільової аудиторії, оптимальної 
форми видання, каналів 

01.04.2019 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту; відділ 
організаційно- 
кадрової роботи  

збільшення поінформованості про справи ОТГ літніх мешканців 
ОТГ  



розповсюдження, необхідних 
обсягів і джерел фінансування  

  написання та подання проектів на 
грантові програми, пошук джерел 
фінансування Шкільного 
телебачення і Бюлетеня громади  

30.12.2019 КУ АМОР, відділ 
культури, сім'ї, 
молоді та спорту 

подані заявки на участь у не менше 3 грантових конкурсах 

  Підготовка матеріалів про історії 
успішних людей, які нині 
розбудовують Баранівську громаду 
та тих, хто творив історію 
Баранівщини, про успішні спільноти 
громади, про прибуткові місцеві 
підприємства.  
Написання учнями науково-
дослідницьких робіт Малої академії 
наук з краєзнавчої тематики, 
зокрема про знаменитих людей 
баранівської землі.  
Конкурс серед жителів громади на 
кращого дописувача місцевих газет 
на тему: «Успіх ходить поруч» з 
нагородженням переможців на День 
міста 
 

01.04.2019 
14.09.2019 

відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту; відділ 
освіти 

- Не менше 800 учнів громади буде залучено до Краєзнавчих 
експедицій «Видатні люди нашого краю» в контексті уроків з 
історії України 
- До написання науково-дослідницьких робіт Малої академії наук з 
краєзнавчої тематики долучиться щороку не менше ніж 10 учнів 
- На офіційному сайті Баранівської міської ради створено розділ 
«Історії успіху» (близько 200 хостів щодня) 
- Поява в Баранівському краєзнавчому музеї куточка «Історії 
успіху» (близько 70 відвідувачів щомісяця).  
- Кількість експонатів у краєзнавчому музеї зростатиме щороку не 
менше ніж на 12 

  Проведення журналістських 
досліджень «Долі наших земляків» у 
рамках конкурсу журналістів на 
кращу роботу зі збору інформації та 
написання статей про успішних 
людей.  
Змагання серед юних журналістів на 
написання есе «Успішна людина 
громади»  з нагородженням 
переможців на День міста 

14.09.2019 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту; відділ 
освіти 

- Поява рубрики «Історії успіху» в місцевих газетах «Баранівські 
факти» і «Слово Полісся»  
- У конкурсі на кращого дописувача місцевих газет візьмуть 
участь не менше 20 жителів громади 

  Наповнення новими сторінками 
книги слави педагогічних 
працівників громади  «Педагогічний 
олімп Баранівщини» 

01.10.2019 відділ освіти - Збільшуватиметься щороку на 2 сторінки книга слави 
педагогічних працівників громади  «Педагогічний олімп 
Баранівщини» (нині книга має 20 сторінок) 

  Подати на затвердження виконкому 
міської ради план заходів по 
кожному старостинському округу, 
які зокрема виділяють особливість 
округу (на прикладі Кашперівського 
старостинського округу, де щорічно 
відбувається фестиваль вишитого 
рушника)., передбачивши захід-

20.03.2019 
 
14.09.2019 

старости та 
діловоди 
старостинських 
округів; відділ 
культури, сімї, 
молоді та спорту. 

Кожен старостинський округ визначить свою ідентичність  
на день міста започаткуються традиційні ярмарки 
буде сприяти конкурентоспроможності старостинських округів  



презентацію округу на День міста 
(14.09.19) (наприклад  під час 
ярмарки презентація вишитих 
виробів; страв з риби;  страв з 
молока, сиру, тощо)   

  Розробити положення про щорічний 
“Фестиваль рибалки” на р Смолка в 
Смолдирівському старостинському 
окрузі , який проводити на свято 
“Івана Купала” і підготувати проект 
рішення  на виконком щодо 
фінансування заходу 
 

06.07.2019 Відділ культури 
сім'ї, молоді та 
спорту; 
Староста; 
СОК “Смолка 
2017” 

Покращиться самозайнятість жителів старостинського округу 
збільшиться кількість відпочиваючих, туристів та рибалок на р 
Смолка на 30% в порівнянні з 2018 роком 

  Розробити положення про 
проведення святкового заходу 
/фестивалю сільськогосподарських 
підприємств, фермерських та 
сімейних господарств, СОКів та 
органічних виробників   

01.03.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

відділ культури 
сім'ї, молоді та 
спорту; старости, 
КУ АМОР, 
команда проекту 
“МКОБ” 

Заохочення та підтримка діяльності сільськогосподарських 
підприємств, фермерських та сімейних господарств, СОКів та 
органічних виробників  на території громади. 
Можливість покращити співпрацю   між підприємствами . 
Визначення найкращих місцевих виробників для участі  у 
2020/2021 році у  Міжнародній виставці органічної продукції 
 (наприклад “Виставки ,”BioFach”, Нюрберг, Німечинна)   

  Проведення спортивних змагань 
місцевого рівня, присвячених 
державним святам, видатним подіям 
та урочистим датам. Участь збірних 
команд в обласних та 
Всеукраїнських змаганнях з різних 
видів спорту. 

01.12.2019 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту; відділ 
освіти, 
Баранівська 
ДЮСШ, 
Баранівська 
районна 
федерація 
футболу 

Популяризація видів спорту серед широких верств населення 
громади. Залучення школярів, молоді та населення громади до 
регулярних занять фізичною культурою та спортом. Підвищення 
рівня майстерності для участі в змаганнях вищого рівня. 

 1.2 розбудова 
практик 
взаємодії між 
громадянами 
на базі 
взаємної 
довіри, 
підтримка 
ініціатив 

Уточнити спільно з авторами 
проекту формат реалізації (після 
проведення термомодернізації 
фасаду гімназії) і вартість проекту 
“Вхід до країни знань”, який став 
переможцем “Бюджету участі” у 
2017 році, і підготувати пропозиції 
щодо його реалізації у 2019 році 
 

10.02.2019 
 
 
 
 
 
 

КУ АМОР; відділ 
освіти 

Успішна реалізація проекту  
 



громадян та 
спільнот (у 
т.ч. 
релігійних 
громад) і 
локальної 
ідентичності 
(відчуття 
приналежнос
ті до 
громади), 
особливо 
серед молоді 
та польської 
нацменшини 

  

  Підготувати проект рішення про 
виділення у 2-му кварталі 2019 року 
коштів  місцевого бюджету для 
завершення реалізації всіх 6 
проектів, які стали переможцями 
“Бюджету участі” у 2017 та у 2018 
роках, і винести на розгляд сесії 
міської ради  

10.04.2019 відділ фінансів завершення у 2-му кварталі 2019 року реалізації  6 проектів, які 
стали переможцями “Бюджету участі” у 2017 та у 2018 років,  

  Завершення реалізації проекту 
“Благоустрій прилеглої території 
реабілітаційного центру”, який став 
переможцем “Бюджету участі” у 
2017 році 
 

20.04.2019 
 

управління 
надання 
соціальних 
послуг  

Охоплення реабілітацією жителів громади, підвищення 
ефективності реабілітації, розширення можливостей реабілітації, 
приведення території до відповідних норм. 

  Реалізація проекту “Сучасне 
фізіотерапевтичне обладнання на 
варті здоров'я”, який став 
переможцем “Бюджету участі” у 
2018 році 

20.04.2019 КЦРЛ, відділ 
бухгалтерського 
обліку та 
економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
закупівель, КУ 
АМОР 

Кількість хворих, які зможуть отримати  фізіотерапевтичне 
лікування,  щомісячно зросте з 490 до 920. 
Суттєве скорочення термінів лікування при захворюваннях та 
термінів реабілітації після травм 

  Реалізація проекту “Острів 
закоханих”, який став переможцем 
“Бюджету участі” у 2018 році 

20.05.2019 Відділ 
благоустрою та  
ЖКГ, КУ АМОР 

Збільшення кількості заходів (адже деякі можна буде провести на 
території нової локації - “День закоханих”, “День сім'ї”, “День 
молоді” тощо). 
Збільшення кількості зареєстрованих шлюбів в Баранівському 
РАЦСі на 6-8 пар щороку. 
Збільшення кількості усіх верств населення, які обиратимуть сквер 
як місце для відпочинку. 



Збільшення фотографій з локації - відповідно популяризація 
Баранівської ОТГ. 

  Реалізація проекту “Облаштування 
частини шкільної території 
"Полянки - PLAZA", який став 
переможцем “Бюджету участі” у 
2018 році 

20.05.2019 Відділ освіти, 
староста, КУ 
АМОР 

Зменшення рівня ризику травмування (на 10%). 
Збільшення кількості дітей, які займаються баскетболом (на 20 %). 
Зростання кількості та якості проведення культурно масових 
заходів (на 12%). 
Покращення якості проведення уроків захисту Вітчизни, 
фізкультури та основ здоров'я. 
Зростання рівня охопленості сільської молоді спортивними 
заходами, змаганнями на (на 15%). 

  Реалізація проекту “Футбольне 
поле” (с.Кашперівка), який став 
переможцем “Бюджету участі” у 
2018 році 

20.04.2019 відділ культури, 
староста, КУ 
АМОР 

Понад 120 школярів віком від 6 до 18 р будуть грати у футбол 
формування фіз та дух здоров’я у дітей та молоді 
Збільшиться і-сть тренувань фут.командою Кашпер.старостату 
З кожним тижнем збільшиться к-сть людей які будуть грати у 
футбол (з 10 до 20 осіб) 

  За результатами 2017 і 2018 років 
підготувати і винести на розгляд 
сесії ради проект змін до Положення 
про “Бюджет участі” та його 
параметрів (за потреби - зміни 
обсягів фінансування з місцевого 
бюджету), передбачивши зокрема 
додаткове стимулювання участі у 
конкурсі проектів у сфері 
“органічних” бізнес-ідей, 
відродження традицій ремесел 

01.04.2019 КУ 
АМОР,  проект 
ЄС «МКОБ» 

Оновлена нормативно-правова база для проведення конкурсу у 
2019 році 

  Проведення інформаційної кампанії 
для мобілізації авторів проектів на 
конкурс “Бюджет участі”  

01.07.2019  КУ 
АМОР,  проект 
ЄС «МКОБ» 

подано не менше 25 проектів, з них по «органічній» темі і по 
темі ремесел – не менше 4 проектів // по «органічній» темі  – у 
2018-2020рр всього не менше 9 проектів  

  Проведення інформаційної кампанії 
для голосування за проекти 
“Бюджету участі”, організаційне 
забезпечення процесу голосування 

22.09.2019  КУ 
АМОР,  проект 
ЄС «МКОБ» 

Не менше 5 тис. осіб стануть учасниками голосування за 
проекти «Бюджету участі» 

 1.3 формування на 
базі шкіл 
«генераторів 
ідей» для 
проектів 
розвитку 
громади, 
впровадження 
процедур 
самоврядуванн
я у школах, 
залучення 

Підготувати проект змін до 
нормативних актів з питань 
учнівського самоврядування та (за 
потреби) Молодіжної і Громадської 
рад, передбачивши підвищення 
мотивації здобувачів освіти до 
реальної участі у прийнятті рішень у 
справах закладів загальної середньої 
освіти, зокрема фінансових, 
розглянути доцільність формування 
Ради президентів при міському 
голові з числа президентів закладів 

01.07.2019 Відділ освіти, 
староста, проект 
ЄС “МКОБ” 

Ріст частки задіяних у  самоврядуванні закладів загальної 
середньої освіти учнів з 40% у 2018 році до 55% у 2019 році 
Кількість активних громадян, які досягнули успіху, – не 
менше 20 осіб щороку 
 



старшокласник
ів до місцевого 
самоврядуванн
я 

загальної середньої освіти (зі 
статусом молодіжних радників 
міського голови) та узгодження її 
діяльності з Молодіжною радою, 
запровадження програм стажування 
для школярів у виконкомі ради ОТГ  

  Запровадження нового підходу до 
організації учнівського 
самоврядування, принаймні, у 
закладах загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів ОТГ 

30.12.2019 Відділ освіти Ріст частки задіяних у  самоврядуванні закладів загальної 
середньої освіти учнів  з 40% у 2018 році до 55% у 2019 році 

  Також див п. “Розвиток 
Міжшкільного ресурсного центру” 

   

СЦ 2. 
КОНКУРЕНТО 
СПРОМОЖНА 

МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА, 

ЯКА БАЗУЄТЬСЯ 
НА ОРГАНІЧНИХ 
ТЕХНОЛОГІЯХ І 

СПІВПРАЦІ 

     

ПМЕР 
1.Сприятливе 

середовище для 
розкриття 

підприємницького
потенціалу 
кожного 

громадянина 

2.1 
Формування 
бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Підготовка проекту документа 
(Договору публічної оферти чи 
іншого формату) про права 
використання логотипу «Баранівка – 
органічний простір» («БОП») 
юридичними і фізичними особами. 
Внесення на розгляд виконавчого 
комітету БМР  

01.04.2019 Юрист БМР, КУ 
АМОР, проект 
ЄС «МКОБ» 

Визначено правові засади використання логотипу «БОП» 

  Подання заявки на реєстрацію 
торгової марки (словесний опис і 
графічне зображення - логотип) 
«Баранівка – органічний простір» 

01.04.2019 КУ АМОР, 
проект ЄС 
«МКОБ» 

Початок процедури реєстрації ТМ 

  Розробка, публікація і поширення 
серед місцевих підприємців 
Методичних рекомендацій (бренд-
буку) щодо правил використання 
логотипу «БОП» юридичними і 
фізичними особами. Проведення 
відповідної інформаційної кампанії  

01.07.2019 КУ АМОР, 
проект ЄС 
«МКОБ» 

Не менше 5  місцевих підприємців використовують логотип 
«БОП» 

  Розробка логотипів/фірмового 
стилю/ дизайну упаковки продукції 

01.04.2019 КУ АМОР, 
проект ЄС 
«МКОБ» 

Розроблені логотипи і дизайн упаковки для продукції СОК 
«Мілка», «Смолка», «Комора» 



СОК «Мілка», «Смолка», «Комора» 
з використанням логотипу «БОП»  

  Розробка каталогу сувенірної 
продукції з логотипом «БОП» 
(брелки, магнітики, горнятка, тощо). 
Організація їх виробництва та 
продажу, зокрема у туристичних 
локаціях 

01.04.2019 МРЦ, проект ЄС 
«МКОБ» 

налагоджений випуск сувенірної продукції  кількістю не менше 5 
позицій / артикулів  
не менше 2000 туристів щороку, з яких принаймні 10% придбали 
сувенір  

  Виробництво рекламного ролика про 
громаду (про туристичну та 
інвестиційну привабливість). 
Розміщення ролика у соціальних 
мережах та онлайн каналах 

01.07.2019 КУ АМОР, 
проект ЄС 
«МКОБ» 

Кількість переглядів ролика в мережі Інтернет – не менше 2 тис.  
збільшення кількості делегацій з інших ОТГ України (на 40% - до 
7 на рік); 
збільшення кількості екскурсій на місцеві  підприємства на 10% 
порівняно з 2018 роком (до 12 туристичних груп щороку); 

  Організація у рамках проекту ЄС 
«МКОБ» (на умовах 
співфінансування) участі трьох 
місцевих підприємців/підприємств у 
національній чи регіональній 
агропромисловій виставці у 2019 
році. Підготовка відповідних 
рекламних матеріалів 

01.11.2019 КУ АМОР, 
проект ЄС 
«МКОБ» 

 налагодження нових комерційних контактів місцевих 
підприємців/підприємств - не менше 5 за підсумками заходу 

  Підготовка у рамках проекту ЄС 
«МКОБ» (на умовах 
співфінансування) участі одного 
місцевого підприємця/підприємства 
у Міжнародній виставці органічної 
продукції 2020-21 (на зразок 
«Виставки BioFach»). Підготовка 
відповідних рекламних матеріалів 

01.12.2019 КУ АМОР, 
проект ЄС 
«МКОБ» 

Реєстрація в обраній міжнародній виставці 

  підготовка туристичних маршрутів з 
локаціями традицій ремесел 
деревообробної, лозоплетіння та 
фарфорової майстерності, їх 
маркування.  
 

01.04.2019 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту; відділ 
бух обліку та 
економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
закупівель  

кількість підготовлених туристичних маршрутів – 4;  
кількість туристів, що відвідують громаду – 2 тис.осіб/рік; 
збільшення кількості відвідувачів музею-садиби «Поліська хата» 
до 360 осіб щороку (1/2 екскурсії - 30  осіб щомісяця) 
створення 5 нових робочих місць (за умови, що всі туристичні 
маршрути запрацюють) 

  Розвиток інфраструктури 
перебування туристів: приватні 
агросадиби (міні-готелі), мисливські 
будиночки, готель, кафе, сувенірні 
крамнички та ін.  

01.12.2019 заступник 
міського голови 
Н.Кокітко, 
старости 

дві агросадиби, одне кафе та одна сувенірна крамничка, 
готель (за умови залучення інвестора) 

  Проведення роз’яснювальної 
роботи, навчань, семінарів серед 
безробітних, молоді, бажаючих 
займатися власною справою щодо 

01.12.2019 Реєстраційна 
служба БМР,  КУ 
АМОР, 
Баранівська 

створення щонайменше 10 ФОП та 5 ПП 
проведено щонайменше 10 тренінгів для місцевих жителів по 
організації та навчанню зеленому, агро та екотуризму 



порядку започаткування та ведення 
підприємницької діяльності, у тому 
числі в галузі органічного 
виробництва  

районна філія 
Житомирського 
обласного центру 
зайнятості (за 
згодою) 

  Залучення безробітних громадян до 
зайняття підприємницькою 
діяльністю шляхом допомоги на 
започаткування  підприємницької 
діяльності  

01.12.2019 Баранівська 
районна філія 
Житомирського 
обласного центру 
зайнятості (за 
згодою) 

5 осіб з числа безробітних отримають одноразову допомогу на 
започаткування  підприємницької діяльності (на кін.2020 р.)  

 2.2.Розбудова 
спроможності 
Агенції 
місцевого 
органічного 
розвитку 
громади 

Проведення конкурсного відбору на 
заміщення вакантних посад КУ 
АМОР, прийняття рішення щодо 
виділення відповідного 
фінансування з місцевого бюджету 

01.04.2019 КУ АМОР сформовано штат КУ АМОР у складі не менше 5 осіб 
залучення не менше 100 тис. дол зовнішніх інвестицій щороку, 
починаючи з другого року роботи  КУ АМОР 

  проведення навчань з питань 
проектного менеджменту та 
підготовки заявок на конкурси 
міжнародних донорів, передусім для 
персоналу АМОР, авторів проектів, 
поданих на Бюджет участі 

01.12.2019 КУ АМОР, 
проект ЄС 
“МКОБ” 

грантових заявок, поданих від ОТГ, - не менше 10 на рік 
навчання 50 місцевих представників сільськогосподарського 
сектора; 
кількість нових аграрних бізнесів  - не менше 5 щороку 

  Формування і оновлення бази даних 
показників соціально-економічного 
розвитку ОТГ 

01.09.2019 КУ АМОР, 
проект ЄС 
«МКОБ» 

база даних показників розвитку ОТГ 
мобілізація експертної підтримки для громади  (+2 залучених 
експерти щороку) 

  Проведення Ярмарки професій 
спільно з центром зайнятості, 
місцевими підприємцями і школами 
ОТГ 

01.10.2019 відділ освіти,  
відділ 
організаційно- 
кадрової  роботи, 
Баранівська 
районна філія 
Житомирського 
обласного центру 
зайнятості (за 
згодою) 

не менше 5 місцевих підприємств і підприємців - учасників 
Ярмарки  
розуміння молоді про потребу у відповідних кадрах 

  Розробити програми навчання/ 
стажування молоді та їх 
запровадження на місцевих 
підприємствах, передусім 
органічного напрямку //Розробка 
навчальної програми ЖНАЕУ для 
дуальної форми здобуття освіти на 
базі ПП “Галекс Агро” і ТОВ 
“Органік Мілк” 

01.10.2019 КУ АМОР, 
проект ЄС 
«МКОБ» 

Кількість студентів  Житомирського національного 
агроекологічного університету, які обрали дуальну форму 
навчання (за перший рік – 10 осіб) 
Навчання на базі існуючих підприємств, що створили умови та 
забезпечили можливість проведення практичних занять з 
використанням власного обладнання та устаткування - 40 осіб 



  Підготовка маркетингової кампанії 
для просування продукції місцевого 
виробництва (ринкові дослідження, 
визначення цільових споживачів, 
індивідуалізація бренду) зусиллями 
Тренінгового центру розвитку та 
сприяння органічному бізнесу на 
базі АМОР 

01.12.2019 КУ АМОР, 
проект ЄС 
«МКОБ» 

надано підтримку не менше 1 бізнес-проекту “з нуля”, передусім з 
числа молодих підприємців  

   Надання юридичної, 
бухгалтерської, фінансової, 
інформаційної, маркетингової 
підтримки для місцевого бізнесу 
(передусім - СОК) консультаційним 
центром АМОР 

01.12.2019 КУ АМОР, 
проект ЄС 
«МКОБ» 

Кількість наданих консультацій різних напрямків – не менше 200 
щороку 
 

 2.3.Розвиток 
Міжшкільного 
ресурсного 
центру 
(технічного і 
швейного 
коворкінгів, 
теплиці) 

Забезпечення  повноцінної 
роботи  вечірніх коворкінгів  
, -введення в штат  три 
адміністративні одиниці 
-  організаційний менеджер (1 
ставка) 
- адміністратори вечірніх 
коворкінгів ( 2 по 0.5 ставки) за 
рахунок коштів місцевого бюджету 
на 2019 рік  

01.03.2019 відділ освіти, 
МРЦ, КУ АМОР 

Кількість коворкінгів / залучених осіб на рік - 3/3000 
 20% учнів 5-11 класів усієї ОТГ планується залучити до розвитку 
технічних навиків через факультативи та роботу в коворкінгах, 
30% -у тепличних науково-дослідницьких майданчиках 
5-7% від зацікавлених виберуть шлях підприємництва або роботи 
в цих сферах як висококваліфіковані працівники;  
15 %  матимуть достатні навики, щоб отримати роботу як 
кваліфіковані наймані працівники 

  визначення правових підстав для 
надання платних послуг у 
приміщенні та на обладнанні МРЦ, 
продажу продукції, виготовленої під 
час занять у МРЦ, для 
самоокупності діяльності МРЦ за 
рамками освітнього  процесу  

01.03.2019 юрист БМР, 
МРЦ, відділ 
освіти, КУ 
АМОР 

самоокупність діяльності  МРЦ, передусім в частині закупівлі 
матеріалів і сировини 
вечірні коворкінги працюють не менше 2 рази в тиждень  
 

  Організація підвезення  учнів з сіл 
для проведення уроків трудового 
навчання та гуртків у МРЦ - не 
менше ніж 1 раз на місяць учні 5-11 
класів  з Кашперівки, Полянок, 
Смолдирева мають уроки трудового 
навчання та  гуртки в МРЦ  

01.04.2019 відділ освіти  100%  учнів 5-11 класів усієї ОТГ буде мати можливість 
спробувати свої сили в майстернях та теплиці 
 

  запровадження  нової навчальної 
програми  з предмету технології у 
всіх  школах ОТГ 

01.09.2019 відділ освіти, 
МРЦ, 

не менше як 75% профільних вчителів використовують нову 
програму 

  Навчання, тренінгові поїздки 
вчителів МРЦ 

01.06.2019 відділ освіти, 
МРЦ 

Кількість шкільних вчителів, що пройшли відповідне навчання - 
25 

  Проведення всеукраїнського 
семінару для обговорення 

01.10.2019 відділ 
освіти,  проект 
ЄС «МКОБ» 

досвід та напрацювання передані  не менше 20 методистам  з усієї 
України 



показників ефективності Проекту на 
прикладі Баранівського МРЦ 

  Налагодження реалізації продукції, 
створеної у Міжшкільному 
ресурсному центрі та Молодіжному 
бізнес-інкубаторі на онлайн-
площадках, у соціальних мережах; 
організація  сезонних  ярмарків-
продажів у м. Баранівка; участь у 
конкурсах, виставках та фестивалях 
обласного і національного рівня 

01.10.2019 КУ АМОР, 
проект ЄС 
«МКОБ» 

створений онлайн майданчик для реалізації  продукції,  та для 
популяризації  персональних  майданчиків продажу  
участь  в  2 ярмарках 
участь  в 2 обласних освітніх конкурсах 
не менше 10%  продукції текстильного та столярного напрямку 
для потреб  комунальних установ, закладів та підприємств 
виготовляється в МРЦ 

  Провести аналіз матеріально-
технічного забезпечення закладів 
загальної середньої освіти ОТГ 
обладнанням, устаткуванням  та 
інструментами , рівня кваліфікації 
педагогічних кадрів та 
наповнюваності  5-11 класів 

01.07.2019 відділ освіти 
БМР 

не менше як 75% профільних вчителів використовують нову 
програму 
 
 
 

  Підготовка  та подача документів 
для отримання МРЦ  права  надавати 
послуги з первинної професійної 
підготовки, перепідготовки, 
професійно-технічного навчання, 
підвищення кваліфікації робітників  

01.07.2019 МРЦ, відділ 
освіти, юрист 
БМР 

Отримання освітньої ліцензії для  первинної професійної 
підготовки, перепідготовки, професійно-технічного навчання, 
підвищення кваліфікації робітників  

  Виділити фінансування для заміни 
даху приміщення МРЦ, покрівлі, 
стропил, несучих балок (в розмірі 
600 000 грн) і  для ремонтних робіт в 
приміщенні МРЦ, збільшення 
електричної потужності (до 30 Квт),  
проведення електричної розводки до 
верстатів (в розмірі 100 000 грн) 

01.07.2019 відділ фінансів, 
відділ освіти 

освітня, гурткова  частини МРЦ та вечірні коворкінги 
забезпечені  умовами для повноцінного функціонування 
 
 

  Збільшення лімітів газу  для 
функціонування МРЦ в освітній  та 
позашкільній роботі  

01.03.2019 інженер відділу 
освіти, відділ 
освіти, МРЦ 

освітня, гурткова  частини МРЦ, теплиця  та вечірні коворкінги 
забезпечені  енергоресурсами для повноцінного функціонування 

  Забезпечення  повноцінної роботи 
теплиці в с.Полянки: 

-забезпечення  персоналу на  
2 посади, виділені для 
теплиці  та наявні в 
штатному розписі  МРЦ ; 
-забезпечення відвідування 
до кінця року теплиці 
кожним учнем   5-11 класів 
Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

01.03.2019 відділ освіти, 
 МРЦ 
 

100%  учнів 5-11 класів Полянківської ЗОШ будуть  мати 
можливість спробувати свої сили в теплиці 
 



-закінчення  ремонтно-
господарських робіт 
-забезпечення  підводу  до 
теплиці електрики 
потужністю  не менше 10 
Квт 

  Забезпечення   інформованості учнів 
5-11 класів  про теплицю - 
забезпечення відвідування до кінця 
року кожного учня   5-11 класів 
теплиці 

01.10.2019 відділ освіти, 
 МРЦ 

100%  учнів 5-11 класів усієї ОТГ будуть  мати можливість відбути 
ознайомлювальний  урок та спробувати свої сили в теплиці. 

  забезпечення використання шкільної 
теплиці у смт Полянки для 
вирощування розсади для потреб 
Баранівської міськради, а також 
СОК “Комора”  

01.10.2019 відділ  благоустр
ою та ЖКГ,МРЦ 

не менше 10% потреб в розсаді відділу  благоустрою та ЖКГ БМі 
вирощується в теплиці в с.Полянки 

 2.4 
Впровадження 
системи 
організації 
збору та 
утилізації 
твердих 
побутових 
відходів 

Проведення аналізу результатів 
роботи з поводження з твердими 
побутовими відходами у 2018 році, 
підготовка пропозицій щодо 
організації маршрутів вивезення 
ТПВ з усієї території Баранівської 
ОТГ, у т.ч. щодо встановлення 
сміттєзбірних контейнерів, зокрема 
для роздільного збору  

01.04.2019 Відділ 
благоустрою та 
ЖКГ 

охоплення послугою (укладено договорів на вивезення 
ТПВ)  щонайменше 80% домогосподарств та 90% суб'єктів 
підприємницької діяльності ОТГ  

 2.5 
Будівництво 
потужностей 
для 
виробництва 
молочної  прод
укції  (органіч
на ферма в селі 
Рогачів) 

Супровід будівництва органічної 
ферми у с.Рогачів (700 голів) та 
сприяння розвитку відповідної 
інфраструктури, зокрема 
капітальний ремонт автодороги 
місцевого значення C-060202 
/Суємці – Рогачів/ на дільниці 
Рогачів – Смолдирів (9 км)  
(окреме завдання - див  п. 2.8 ) 

01.10.2019 Відділ бухобліку 
та економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
закупівель, 
Радник з питань 
МЕР 

Кількість робочих місць в галузі органічного виробництва 
(включаючи для молоді) / компаній, що займаються виробництвом 
органічної продукції на території ОТГ- 830 (500) /7 у 2020 році 

ПМЕР 
2.Приваблива для 

внутрішніх 
та 

зовнішніх  інвест
орів 

місцева економіка 
 органічних 
технологій 

2.6. Залучення 
інвестора для 
будівництва 
сонячної 
електростанції 
(СЕС) 

Моніторинг справляння орендної 
плати за орендовані   земельні  
ділянки для СЕС та виконання  
договору про пайову участь у 
розбудові 
інфраструктури  Баранівської ОТГ 
(соцугоди) 

01.04.2019 
01.07.2019 
01.10.2019 
01.01.2020 

Відділ фінансів 
БМР  

збільшення надходжень до загального фонду місцевого бюджету 
+1,0 млн. грн. на рік починаючи з першого року укладення 
договору; 
сплата 100 тис грн , передбачених договором у якості пайової 
участі в розбудові інфраструктури Баранівської ОТГ 



 2.7.Будівництв
о 
Торгово-
тренінгового 
центру 
розвитку та 
сприяння 
органічному 
бізнесу, 
суміжного із 
«прозорим 
офісом» 
(ЦНАПом) 

Оголошення відкритих 
торгів  розробка  тендерної 
документації  (надалі - ТД) Торгово-
тренінгового центру розвитку та 
сприяння органічному бізнесу (ТТЦ) 
у новій редакції і проведення 
аукціону 

01.03.2019 Уповноважена з 
закупівель   
О. Дем'янюк 

підписання договору з переможцем на виконання будівельних 
робіт по проекту “Будівництво прозорого офісу з блокованими 
приміщеннями торгово-тренінгового центру за адресою: вул 
Звягельська, 7Б, м Баранівка, Житомирська область” 

  Підготовка пакету документів до 
Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України для отримання 
повідомлення про початок робіт на 
ТТЦ 

01.03.2019 Координатор 
компоненту 
Довга Л.Ю. 

отримання повідомлення ДАБІ  про початок робіт 
 

  Проведення будівельно-монтажних 
робіт на ТТЦ: 

 земляні роботи та 
влаштування фундаменту 
(квітень-травень) 

 влаштування 
каркасу,мурування стін та 
монтаж сходової клітини 
(червень- липень) 

 заповнення дверних та 
віконних прорізів (липень) 

 Покрівля (серпень) 
 Опорядження внутрішнє 

(вересень) 
 зовнішні мережі 

(водопостачання, 
водовідведення, 
електропідключення) - 
жовтень 

 Модульна котельня 
(листопад) 

 монтаж устаткування 
(грудень) 

01.12.2019 Відділ 
благоустрою, 
Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності, КП 
“Баранівка 
міськводоканал”  

всі місцеві кооперативи будуть мати власну фірмову точку збуту 
продукції (критий ринок площею 240 кв м; на  25 торгових точок);  
офісні приміщення  АМОР - 46,59 кв.м., у т.ч. Молодіжного 
бізнес-інкубатора - 25,37 кв.м, Консультаційного бізнес-центру - 
141,56  кв м;  
конференц-зал для тренінгів та інших заходів (площею 69,60 кв м) 
 



 2.8.Налагоджен
ня якісних 
шляхів 
сполучення для 
транспортуван
ня сировини та 
продукції 
місцевих 
підприємств 

Капітальний ремонт автодороги 
місцевого значення C-060202 
/Суємці – Рогачів/ на дільниці 
Рогачів – Смолдирів (9 км) (На 
відстані 1 км від траси Т 06-12 в с. 
Рогачів планується будівництво 
сироварні) 

01.10.2019 Відділ бухобліку 
та економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
закупівель, філія 
«Баранівський 
райавтодор» 

Зменшення на 80 % (до 10 хв) часу виїзду автотранспорту на 
автодорогу Т 06-12 
Зменшення на 70% (до 15 хв) часу доїзду громадського транспорту 
(швидкої, пожежної) від м.Баранівка до с.Смолдирів. 
Пришвидшено доїзд громадян до робочих місць (до 5 хв) 

  Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Смолдирівська с. 
Рогачів Баранівського району 
Житомирської області 

01.06.2019 Відділ ЖКГ, 
Відділ бухобліку 
та економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 

заміна світильників дасть економію близько 50% електроенергії 

  Надання дозволу на розробку 
проектно-кошторисної документації 
на капітальний 
ремонт  вищезгаданої автодороги 

01.03.2019 Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності, 
Відділ фінансів , 
заступник 
міського голови 
В. А. Савчук 

наявність дозвільного рішення сесії на розробку ПКД 

  Передача ПКД на експертизу   
01.04.2019 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 
Відділ фінансів, 
заступник 
міського голови 
В.А. Савчук 

отримання  позитивного експертного висновку 

  Закупівля робіт з капітального 
ремонту  

01.08.2019 тендерний 
комітет БМР 

проведення закупівлі (залежно від вартості та складності робіт) 

  Капітальний ремонт вуличного 
освітлення в м. Баранівка по: 
- вул. Західна та по вул. Калинова   
- вул. Ярослава Мудрого  
- вул. Партизанській  

01.05.2019 
01.07.2019 
01.09.2019 
01.10.2019 

Відділ ЖКГ, 
Відділ бухобліку 
та економічного 
розвитку, 

заміна світильників дасть економію близько 50% використаної 
електроенергії  



- вул. Ломоносова  інвестицій та 
закупівель 

 2.9 Розвиток 
кооперативног
о руху 

Підготувати проект 
Програми  відродження 
кооперативного руху та підтримки 
с/г виробників, яка зокрема 
передбачає фінансову підтримку 
“органічних” підприємницьких ідей, 
і внести на розгляд сесії  

01.03.2019 КУ АМОР, 
відділ фінансів 

збільшення рівня забезпеченості  с/г товаровиробників  +5 
господарств ; 
відновлення  поголів’я ВРХ у фермерських та особистих 
селянських господарствах  громади +20 корів щороку 

  Забезпечити  грантове фінансування 
“органічних” підприємницьких ідей 
з місцевого бюджету у рамках 
Програми  відродження 
кооперативного руху та підтримки 
с/г виробників 

01.05.2019 відділ фінансів 5 підприємців /кооперативів отримають фінансову підтримку  

  Будівництво в селі Рогачів міні-
сироварні кооперативу «Мілка -
2018» потужністю переробки 1 т 
молока  

01.12.2019 КП Баранівка 
міськводоканал”, 
КУ АМОР 

5  нових робочих місць на сироварні  
Збільшення на 60 тис. грн. за сезон надходжень від ЄП у місцевий 
бюджет  

  Реконструкція нежитлового 
приміщення лазні під морозильне 
сховище ягід за адресою: вул 
Промислова 1, смт Полянки. 
Закупівля холодильного обладнання 
для зберігання ягід  кооперативу 
«Комора» потужністю 20 тон 

01.10.2019 БМР, КУ АМОР, 
команда проекту 
”МКОБ” 

залучення до кооперативу не менше як 30 членів 

 2.10.Залучення 
інвестора задля 
відродження 
льонарства у 
громаді 

Сформувати земельні ділянки для 
розвитку льонарства на території 
громади та залучення інвестицій для 
будівництва льонопереробного 
підприємства 

01.06.2019 Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності, Відділ 
фінансів, 
заступник 
міського голови 
В.А. Савчук , 
юрист БМР  

збільшення орендної плати за землю (+300,0 тис. грн.) або 
збільшення надходжень до бюджету розвитку (в разі продаж) + 
850,0 тис. грн)  
зростання кількості робочих місць +15 за рік щороку 
створення робочих місць орієнтовно 60 чоловік 
залучення щонайменше  360 млн. грн інвестицій 
 

  провести роз'яснювальну роботу 
серед населення ОТГ, що мають у 
власності паї у вигляді земельних 
ділянок,щодо можливості передачі 
їх в оренду для вирощування льону 

01.06.2019 старости,  
Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
земельних 

власники паїв отримають на 25% вищу орендну плату за пай 



та з'ясувати площу таких земельних 
ділянок 

відносин та 
комунальної 
власності  

  Узгодження сторонами 
передпроектних пропозицій 

01.08.2019 Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності, Відділ 
фінансів, 
заступник 
міського голови 
В.А. Савчук 

поява чітких домовленостей у тому  числі календарного графіку 
виконання робіт 

  Підготовка і внесення на розгляд 
сесії ради  пакету дозвільних 
документів стосовно початку 
будівництва льонопереробного 
підприємства 

21.12.2019 Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності, Відділ 
фінансів, 
заступник 
міського голови 
В.А. Савчук 

рішення сесії 

ПМЕР 3.Місцева 
влада, що 

орієнтована на 
підтримку росту 

місцевих 
підприємств 

2.11 
Інвентаризація 
ресурсів для 
МЕР, 
підготовка 
ділянок для 
залучення 
інвестицій 
(типу 
greenfield) 

Розробка “Інвестиційного паспорту 
громади” та інвентаризація вільних 
земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення 
та промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення,  які 
перебувають в комунальній 
власності.   
Виготовлення проектів землеустрою 
щодо відведення землі із зміною 
цільового призначення  
 

01.06.2019 Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності, Відділ 
фінансів, 
заступник 
міського голови 
В.А. Савчук, 
юрисконсульт, 
КУ АМОР 

Залучення 15 млн. дол. США прямих інвестицій до 2020 року 
Збільшення інвестицій в місцеву економіку +60% до попер. року 
Зростання доходів місцевого бюджету – на 1,5 млн. грн. на рік 
Створення не менше 100 нових робочих місць  
Зменшення відтоку трудових ресурсів з ОТГ на 10% 
Кількість ділянок грін-філд - 5, розмір інвестицій в ці ділянки - 2 
млн євро 

  Актуалізація  “Бюджетних 
паспортів  старостинських округів” 
через оновлення  даних за 2018 рік  
та внесення даних за  2019 рік 

01.06.2019 Відділ фінансів  зростання  рівня інформованості громади та депутатського 
корпусу БМР про спроможність старостинських округів в розрізі 
доходів та видатків  

  Актуалізація  “Бюджетного 
портфоліо громади” через 
оновлення  даних за 2018 рік  та 
внесення даних за  2019 рік  

01.04.2019 
01.07.2019 
01.10.2019 
01.01.2020 

Відділ фінансів  презентаційні матеріали про виконання місцевого бюджету за 
2017, 2018 роки та порівняння виконання в частині доходів і 
видатків 



 2.12 
Передбачувані
сть  місцевої 
регуляторної 
політики 

розробка пошукової системи 
нормативних актів на сайті БМР, 
актуалізація платформи «Розумне 
місто» 

01.11.2019 Відділ 
організаційної та 
кадрової роботи 

зростання  обізнаності громади через появу даної пошукової 
системи   (+50 користувачів) 
збільшення користувачів платформи «Розумне місто» +50 осіб 
щороку 

СЦ 3. 
ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 

ЕНЕРГОЕФЕКТ
ИВНЕ  СЕРЕДО

ВИЩЕ ДЛЯ 
ЖИТТЯ 

КОЖНОГО 
ГРОМАДЯНИН

А 

3.  1 
забезпечення 
транспортної 
та 
інформаційної 
доступності 
усіх поселень 
громади 

Забезпечення якісного доступу до 
мережі Інтернет у всіх ЗНЗ, ДНЗ, 
медзакладах громади. Безкоштовний 
WI-FI поряд адмінбудинків ради і 
старостатів 

01.11.2019 Відділ 
організаційної та 
кадрової роботи, 
старости, відділ 
освіти, ЦПМСД 

- Швидкість у визначених локаціях у м.Баранівка – не менше 20 
Мбіт/c, у смт і селах - не менше 10 Мбіт/c  
- Частка вчителів ЗНЗ, які системно використовують онлайн 
ресурси у навчальному процесі – більш ніж 50 %  
- Введення програм для адміністрування, автоматизовані робочі 
місця директора й заступників, інтерактивні дошки та системи 
оповіщення батьків («Електронний щоденник»).  
- Зменшення обсягу паперового документообігу у міськраді та 
виконкомі – не менше ніж на 70% щороку 
-  Частка адмінпослуг, наданих мешканцям громади онлайн, - 
не менше 50%   
- Обмін інформацією та пересилкою кореспонденції між 
старостатами – 90%   
- Запровадження електронної черги в медзакладах.  

 3.  2 
розширення 
інфраструктур
и для 
змістовного 
дозвілля 
молоді та 
сімей з дітьми 

див п. “Розвиток Міжшкільного 
ресурсного центру ” 

   

 3.  3 
покращення 
якості 
водопостачанн
я (питною 
водою) та 
водовідведенн
я 

Частковий ремонт комунікацій та 
споруд комплексу водовідведення 
міста, очищення приямків КНС та 
мулових майданчиків  

01.07.2019 КП Баранівка 
міськводоканал 

Екологічний захист території міста та природних водних об’єктів 
Зменшення витрат на опалення на 5%, раціональне використання 
електроенергії, цілодобова робота КНС 

 3.   4 зростання 
енергоефектив
ності громади 

Підготовка проекту Плану заходів 
енергозбереження приміщень 
установ, організацій та комунальних 
підприємств Баранівської міської 
ради, багатоквартирних житлових 
будинків на 2019 рік з відповідними 
пропозиціями щодо джерел 
фінансування і внесення на 
затвердження міському голові 

01.02.2019 головний 
спеціаліст з 
організації 
ефективного 
використання 
енергії, 
керівники та 
енергоменеджери 
структурних 
підрозділів 

Зменшення споживання установами, організаціями та 
комунальними підприємствами енергоресурсів не менше, ніж на 
5% у порівнянні з 2018 роком 
Частка багатоквартирних житлових будинків, у яких 
впроваджено заходи з енергозбереження: до кінця 2020 року – 
20% 



  Проведення  обстежень 
підпорядкованих об’єктів щодо 
дотримання режиму 
енергозбереження та  забезпечення 
своєчасного  вжиття відповідних 
заходів по усуненню виявлених 
недоліків, які спричинили або 
сприяють непродуктивному 
енергоспоживанню 

01.07.2019 
20.12.2019 

Керівники та 
енергоменеджери 
структурних 
підрозділів, 
головний 
спеціаліст з 
організації 
ефективного 
використання 
енергії 

Щорічне обстеження у найбільш енергоємних закладах, які 
сумарно складають 2/3 загального енергоспоживання 
 

  Проведення  періодичних навчань з 
відповідальними особами, 
закріпленими за бюджетними 
закладами (об’єктами) щодо 
забезпечення достовірності 
енергомоніторингу, усунення 
непродуктивного енергоспоживання 
та надлишкових тепловтрат 

01.04.2019 
01.10.2019 

Енергоменеджер
и структурних 
підрозділів, 
головний 
спеціаліст з 
організації 
ефективного 
використання 
енергії 

Не менше 90% відповідальних осіб успішно пройшли навчання 
Покращення функціонування системи енергомоніторингу 
  

  Підготовка спільно з “Шкільним ТБ” 
навчальних відео роликів з 
енергоефективності, зокрема для 
демонстрації під час Днів сталої 
енергії 
 

01.09.2019 головний 
спеціаліст з 
організації 
ефективного 
використання 
енергії, відділ 
освіти, проект 
ЄС «МКОБ» 

Охоплення не менше 500 онлайн переглядів щомісяця 

 3.   5 
підвищення 
безпеки у 
кожному 
поселенні 
громади (у 
вимірах 
безпеки на 
дорогах, 
громадської 
безпеки, 
пожежної, 
екологічної та 
ін) 

Встановлення систем зовнішнього 
відеонагляду у місцях ризику 
виникнення правопорушень (23 
камери) 

01.12.2019 Відділ 
благоустрою та 
ЖКГ, спільно 
з  Молодіжною  
та Громадською 
радою, 
Баранівським 
відділенням 
поліції 

Показник Корисності Спостереження (поява 23 камер поліпшеного 
зразка покращить якість спостереження на 53%). Збільшення рівня 
розкриття злочинів не менше, ніж на 5% щороку ( з 51,6 до 54,2%). 
Показник зменшення злочинності у результаті превентивних 
заходів. При семи камерах рівень злочинності зменшився на 51 
випадок, при 30 камерах – зменшиться як мінімум у три рази 
(близько 160 випадків).  

 3.  6 
відновлення 
екологічної 

Розробити проект Програми 
озеленення Баранівської ОТГ і 
внести на розгляд сесії 

01.04.2019 еколог БМР відновлення близько 1 га в цілому по громаді зелених насаджень 
(зокрема дерев) 



системи 
громади, 
зокрема 
лісосмуг і 
лісових 
насаджень 

покращення благоустрою населених пунктів громади за рахунок 
облаштування клумб 
оновлення зеленими насадженнями Міський парк ім. В. Хоменка 

  Розробити План заходів зі 
збереження лісових насаджень 

01.04.2019 еколог БМР, ДП 
“Баранівське 
лісомисливське 
господарство” (за 
згодою) ДП 
“Романівський 
лісгосп АПК” (за 
згодою) 

збереження продуктивності, життєдіяльності та відтворення лісів 
своєчасний та ефективний догляд за лісовими культурами 
запобігання порушень охорони лісів 
покращення охорони та розведення диких тварин 

  Проведення детальної геолого-
економічної оцінки Баранівського 
родовища піску 

01.05.2019 КП Баранівка 
міськводоканал 

Продовження видобування піску без порушення чинного 
законодавства 
Збільшення видобутку піску до 10000 м3/рік 
Збільшення доходів КП на 700 тис. грн./рік 

СЦ 4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ: 

ЯКІСНІ і 
ДОСТУПНІ 
ОСВІТНІ, 

МЕДИЧНІ, 
СОЦІАЛЬНІ і 

АДМІНІСТРАТ
ИВНІ 

ПОСЛУГИ 

4.  2 
підвищення 
доступності та 
якості освітніх 
послуг 
(інфраструктур
а, кадри, 
фінансування 

Створення Опорного навчального 
закладу «Баранівський ліцей імені О. 
Сябрук» на базі Баранівської ЗОШ І-
ІІІ ст.№2 ім. О. Сябрук з філіями: 
Зеремлянська ЗОШ І ст., 
Зеремлянський ЗДО, Климентіївська 
ЗОШ І ст. 
 

01.09.2019 відділ освіти Формування освітнього простору, спроможного забезпечити 
високу продуктивність провадження освітньої діяльності. 
Створення умов для доступу дітей із сіл до якісної освіти, їх 
інтеграція в суспільне середовище (75 дітей із сіл Зеремля та 
Климентіївка, загальна чисельність контингенту ОНЗ - 790 
здобувачів освіти).) 
 Зменшення витрат на фінансування малокомплектних закладів 
освіти (573 тис. грн. за 4 місяці) 
Модернізація матеріально-технічної бази освітнього 
процесу.(придбання навчальних   кабінетів та обладнання, у т. ч. й 
для НУШ,  на суму 300  тис. грн.)    

  Утворення Суємецької гімназії 01.09.2019 Відділ освіти Створення умов для доступу дітей із сіл до якісної освіти, їх 
інтеграція в суспільне середовище (об’єднання учнівських 
колективів Суємецької ЗОШ І-ІІ ст. та Смолдирівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. забезпечить формування контингенту здобувачів 
освіти  Суємецької гімназії чисельністю 147 осіб). 
Зменшення витрат на фінансування малокомплектних закладів 
освіти (144 тис. грн. за 4 місяці). 
Модернізація матеріально-технічної бази освітнього процесу 
(об‘єднання наявних у двох закладах матеріально-технічних 
ресурсів, придбання нового навчального обладнання, у т.ч. й для 
НУШ, на суму - 90 тис. грн.) 

  Відкриття філії Баранівського ЗДО 
«Сонечко» у мікрорайоні Заріччя 

01.11.2019 Відділ освіти Буде розв’язана проблема черговості в зарахування дітей, що 
проживають у м. Баранівка, до закладу дошкільної освіти 
(відкриття 2-х груп - орієнтовно 50 дітей). 
Зростання показника охоплення дітей дошкільного віку 
освітою на 25% 



  Виготовлення  ПКД на проведення 
капітального ремонту: 
-  ДНЗ с. Вірля – утеплення фасаду, 
заміна вікон, оновлення сантехніки, 
внутрішній ремонт. 
- ДНЗ с. Кашперівка -  утеплення 
фасаду приміщення, заміна вікон, 
внутрішній ремонт приміщення. 

 
01.07.2019 
 
01.08.2019 

Відділ освіти Кількість дітей , що відвідують ДНЗ  зросла  не менше, ніж на 
25% 
 

  Будівництво спортивного залу 
Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 ім. О. 
Сябрук 

30.12.2019 
(1 черга) 

Відділ освіти Створення повноцінних умов для занять фізичною культурою та 
спортом; розширення мережі секцій і гуртків (з 3-х до 6-ти)  
Зростання якісного показника виконання освітніх  програм в 
частині фізичної культури та результативності участі здобувачів 
освіти в змаганнях різного рівня (збільшення на 25% призових 
місць 
Покращення загальної фізичної підготовки, зменшення рівня 
захворюваності серед школярів на 10% 
Розширення можливостей для занять фізичною культурою жителів 
громади різного віку, у тому числі й осіб з обмеженими фізичними 
можливостями (790 учнів опорного навчального закладу + 500 
дітей з інших ЗЗСО + 2000 мешканців громади) 
Створення 10  нових робочих місць  

 4.  3 
підвищення 
доступності 
лікарської 
допомоги та 
якості 
медичного 
забезпечення 

Оснащення автомобілями та 
портативним медобладнанням 
«невідкладної» меддопомоги:  
-  м. Баранівка (дві приписні 
дільниці) - 1 автомобіль 
- 9 портативних кардіографів, 6 
глюкометрів 
-  4 електрокардіографи  6 канальних 

01.12.2019 ЦПМСД Забезпечення обслуговування викликів на дому в віддалених від 
АЗПСМ селах та зменшення часу доїзду для надання невідкладної 
допомоги на 50 % (до 30хв)  
Зменшення часу доїзду лікаря ПМД до хворого з 60 до 20 хв 
Зменшення захворюваності та смертності населення за такими 
нозологіями:  
- інфаркт міокарда  з 110,9 до 55,5   (на 50%) 
 - гостре порушення мозкового кровообігу з 345,1 до 172,5 (на 
50%) 
 - смертність від інфаркту міокарда з 9,2 до 3,2  (на 29,4%)  
- смертність від гострого порушення мозкового кровообігу з 
27,7  до 13,8 (на 5%)  
- загальна смертність населення з 1962,9 до 1472,0  (на 25%) 



  Капітальний ремонт приміщення 
Кашперівської АЗПСМ , включаючи 
приміщення житла лікаря 
(утеплення фасаду приміщення, 
заміна дверей, заміна даху, ремонт 
приміщення) 
 

01.12.2019 ЦПМСД Зменшення захворюваності населення за такими нозологіями:  
- Ішемічна хвороба серця. Стенокардія напруги (з 198 у 2016р. до 
131 до кінця 2020 року – на 34% зменшення);  
- Ішемічна хвороба серця. Атеросклеротичний кардіосклероз (з 152 
до 95 - на 38%); 
- Гіпертонічна хвороба (з 126 до 110 - на 13%);   
- Хронічне обструктивне захворювання легень (з 24 до 11 - на 
54%);  
- Бронхіальна астма (з 11 до 4 – на 64%); 
Покращення  сервісу  медичного обслуговування. 
Покращення умов для роботи медичних працівників та 
забезпечення житлом сімейного лікаря. 
Зменшення витрат на утримання 

  Капітальний ремонт приміщення 
старостату с. Рогачів  та переведення 
у відремонтоване приміщення  
Рогачівської АЗПСМ. 

01.12.2019 ЦПМСД, 
староста 

Зменшення захворюваності населення за такими нозологіями:  
- Ішемічна хвороба серця. Стенокардія напруги (з 198 у 2016р. до 
131 до кінця 2020 року – на 34% зменшення);  
- Ішемічна хвороба серця. Атеросклеротичний кардіосклероз (з 152 
до 95 - на 38%); 
- Гіпертонічна хвороба (з 126 до 110 - на 13%);   
- Хронічне обструктивне захворювання легень (з 24 до 11 - на 
54%);  
- Бронхіальна астма (з 11 до 4 – на 64%); 
Покращення  сервісу  медичного обслуговування. 
Покращення умов для роботи медичних працівників та 
забезпечення житлом сімейного лікаря. 
Зменшення витрат на утримання 

  Навчання, та підвищення 
кваліфікації медичних працівників 
первинної ланки  

01.09.2019 ЦПМСД Підвищать кваліфікацію 16 медпрацівників  
Пройдуть навчання 20 медпрацівників 

  Підготовка для обговорення на 
засіданні Госпітальної ради 
пропозицій до проекту Плану 
розвитку Новоград-Волинського 
госпітального округу щодо 
майбутнього статусу/типу 
Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні і 
винесення їх на розгляд міського 
голови  

1-04-2019 БКЦРЛ модернізація КЦРЛ як лікарні інтенсивного лікування 1-го рівня 



  Придбання санітарного автомобіля 
класу «В» або «С» 

20.12.2019 БКЦРЛ зменшиться час (на 30% - до 30 хв) доставки пацієнтів, які 
потребують спеціального обстеження або екстреної допомоги в 
обласні лікувальні заклади  

  Придбання апарату штучної 
вентиляції легень (класу «Ювент Т») 
для довготривалої респіраторної 
підтримки у пацієнтів всіх вікових 
груп, включно недоношених дітей із 
критично низькою масою тіла, 

01.11.2019 БКЦРЛ знизить смертність серед новонароджених та дорослих  

  Придбання  УЗД апарату (класу 
«Toshiba») з укомплектуванням 
датчиками: секторним, лінійним, 
вагінальним та з наявністю 
кардіологічної 
програми(для  ультразвукового 
дослідження органів черевної 
порожнини, нирок, сечового міхура, 
матки, яєчників, передміхурової, 
молочної, щитовидної залоз, серця, 
судин, пренатальної діагностики 
вроджених вад плоду та 
новонароджених, головного мозку у 
дітей до 1-го року) 
 

01.12.2019 БКЦРЛ Зменшення захворюваності населення за такими нозологіями: 
 - Ішемічна хвороба серця. Стенокардія напруги (з 198 у 2016р. до 
131 до кінця 2020 року – на 34% зменшення); 
 - Ішемічна хвороба серця. Атеросклеротичний кардіосклероз (з 
152 до 95 - на 38%);  
- Гіпертонічна хвороба (з 126 до 110 - на 13%);   
- Хронічне обструктивне захворювання легень (з 24 до 11 - на 
54%);  
- Бронхіальна астма (з 11 до 4 – на 64%) 
;- Деформуючий артроз (з 90 до 30 – на 67%);  
- Туберкульоз (з 2 до 0 – на 100%). 
Покращення якості профілактичних медичних оглядів. Рання 
діагностика захворювань.  
Попередження первинної інвалідності внаслідок  загального 
захворювання (зменшення з 7 випадків у 2016 році до 2 у 2020 
році)   

 4. 4 
підвищення 
доступності та 
якості послуг 
соціального 
захисту і 
соціального 
забезпечення 

Відкриття багатофункціонального 
реабілітаційного центру 
(обслуговування дорослих та дітей) 
(завершення внутрішніх ремонтних 
робіт, Утеплення фасаду). 
Проведення навчання персоналу. 
 

01.09.2019 Управління 
соціального 
захисту 
населення  Баран
івської міської 
ради  

Ріст охоплення послугами реабілітації (поточні - 0, очікувані - не 
менше 70 % тих, хто її потребує) у 2019 році 
 

  Придбання житла для осіб з числа 
дітей сиріт та покращення їх 
житлових умов  

01.07.2019 служба у справах 
дітей 

покращення житлових умов дітей сиріт - 2 осіб 

  Реконструкція житла, яке є на праві 
власності у дітей- осіб позбавлених 
батьківського піклування 

01.06.2019 служба у справах 
дітей 

покращення житлових умов дітей позбавлених батьківського 
піклування - 2 осіб 

      
 5.1 

Моніторинг та 
оцінювання 
стану 
виконання 

Підготувати пропозиції змін і 
доповнень до Каталогу Технічних 
завдань до Стратегії розвитку (з 
пропозиціями джерел фінансування 
відповідних видатків), за потреби 

11.02.2019  КУ 
АМОР,  ЦПМСД, 
КЦРЛ, всі 
підрозділи БМР 

рівень виконання завдань Стратегії розвитку – не менше 80% у 
2019 році 
рівень виконання Плану МЕР  – не менше 80% у 2019 році // 75% у 
2020р. 



Дорожньої 
карти-2019 

-  зміни до Стратегії розвитку для 
розгляду на засіданні Комітету з 
управління впровадженням Стратегії 
і внесення на розгляд Баранівської 
міської ради 

  Проведення щоквартально за участі 
міського голови засідань Комітету з 
управління впровадженням Стратегії 
із заслуховуванням звіту 
відповідальних за виконання завдань 
цієї Дорожньої карти-2019  

10.04.2019  
10.07.2019 
10.10.2019 
30.12.2019 

перший 
заступник 
міського голови 
Кокітко Н В, КУ 
АМОР, Радник з 
питань МЕР 

рівень виконання завдань Стратегії розвитку – не менше 80% у 
2019 році 
рівень виконання Плану МЕР  – не менше 80% у 2019 році // 75% у 
2020р. 
 

 Підготувати інформаційно-
аналітичні матеріали 
(щоквартальний моніторинговий 
звіт) про стан виконання завдань 
Дорожньої карти-2019 та відповідні 
пропозиції до засідань Комітету з 
управління впровадженням 
Стратегії. Надіслати матеріали до 
АМОР згідно визначеного формату і 
термінів 

01.04.2019  
01.07.2019 
01.10.2019 
20.12.2019 

КУ 
АМОР,  Радник з 
питань МЕР, 
проект ЄС 
«МКОБ», всі 
відповідальні 

щоквартальний моніторинговий звіт 

  Проведення третьої хвилі 
опитування мешканців ОТГ і 
заслуховування результатів на 
засіданні Комітету з управління 
впровадженням Стратегії  

01.05.2019 КУ 
АМОР,  проект 
ЄС «МКОБ», 
Громадська рада 

опитано не менше 600 респондентів у місті Баранівці та у всіх 12-
ти старостатах методом face-to-face  

  Проведення анкетування 
представників малих і середніх 
підприємств ОТГ і заслуховування 
результатів на засіданні Комітету з 
управління впровадженням Стратегії  

01.05.2019 КУ 
АМОР,   Радник 
з питань МЕР, 
проект ЄС 
«МКОБ», 
Громадська рада 

анкету заповнили не менше 50 представників МСП у місті 
Баранівці та  не менше 25 - у старостатах 

  Підготувати пропозиції до проекту 
Дорожньої карти-2020 (з 
пропозиціями джерел фінансування 
відповідних видатків), а також (за 
потреби) пропозиції змін до 
Каталогу Технічних завдань (з 
пропозиціями джерел фінансування 
відповідних видатків), і подати їх 
АМОР і Раднику з питань МЕР для 
підготовки до розгляду на засіданні 
Комітету з управління 
впровадженням Стратегії 

01.11.2019 всі відповідальні 
підрозділи БМР, 
організації та 
установи, 
ЦПМСД, КЦРЛ  

проект змін (у формі порівняльної таблиці) 

  Підготувати (за потреби та за 
узгодженням з Секретаріатом 

01.12.2019 Радник з питань 
МЕР, відділ 

проект змін (у формі порівняльної таблиці) 



Ініціативи Європейської Комісії 
“Мери за економічне зростання”) 
пропозиції змін до Плану МЕР 
Баранівської ОТГ та відповідні 
зміни до Стратегії розвитку, зокрема 
до Каталогу Технічних завдань (з 
пропозиціями джерел фінансування 
відповідних видатків) 

бухобліку та 
економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 

  Підготувати проект Дорожньої 
карти-2020 (з пропозиціями джерел 
фінансування відповідних видатків), 
за потреби -  зміни до Каталогу 
Технічних завдань до Стратегії 
розвитку та/ або Плану МЕР для 
розгляду на засіданні Комітету з 
управління впровадженням Стратегії 
і внесення на розгляд міської ради 

01.12.2019 КУ 
АМОР,  Радник з 
питань МЕР, 
проект ЄС 
«МКОБ» 

затверджена Дорожня карта-2020 

  Забезпечити врахування видатків на 
виконання завдань Дорожньої карти-
2020 з місцевого бюджету 2020 року 

15.12.2019 відділ бухобліку 
та економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 

фінансування за рахунок  місцевого бюджету відповідних завдань 
Дорожньої карти-2020 

 

 

Секретар ради           О.В.Самчук 


