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8. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ  
(витяг 26 ТЗ з повного каталогу 50+ ТЗ, які ще доопрацьовуються) 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку до Стратегічної цілі 1.  САМОВРЯДНА ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА ІНІЦІАТИВНИХ ГРОМАДЯН, СПРОМОЖНИХ ВЗЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ 

 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій відпо-
відає проект: 

1.1. формування спільного інформаційного простору громади, налагодження регулярних комуні-
кацій між поселеннями громади, зокрема через періодичні «громадо формуючі» заходи 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання яко-
го/-их забезпечує проект: 

1.а підготовка Плану розбудови спільного інформаційного простору для покриття всіх поселень 
громади (варіанти – місцеве/шкільне радіо, вкладка до районної газети, цільові групи у viber чи 
facebook); його схвалення та реалізація (кадри, фінанси) 

НАЗВА проекту: «Створення шкільного телебачення в Баранівській громаді» 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Місто Баранівка, Йосипівський, Берестівський, Вірлянський, Марківський, Зеремлянський, Ка-
шперівський, Полянківський, Рогачівський та Смолдирівський старостинські округи 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

18 тис. жителів Баранівської міської ОТГ (учителі, учні та їх рідні й близькі) 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

Донесення до учнів та працівників гімназії і шкіл великого потоку інформації задля швидкого 
вирішення організаційних, інформаційних та освітніх питань залежить від рівня комунікацій 
всередині навчального закладу. Шкільна телестудія вирішує такі проблеми: підвищення резуль-
тативності навчально-виховного процесу, організація на базі шкільного телебачення різних 
форм освітньої діяльності учнів і розвитку їх особистісних якостей, сприяння тісній співпраці 
вчителів, учнів та батьків у формуванні основних етичних норм і понять як умови правильного 
сприйняття, аналізу та оцінки подій навколишнього життя шляхом розкриття творчого потенціа-
лу учнів у постійно мінливих соціокультурних умовах. 
У сучасному навчальному закладі шкільне телебачення допоможе створити кращі умови для 
навчального процесу, керівнику і вчителям - покращити ефективність своєї роботи та зекономи-
ти час, а от учням - зробити значно цікавішим та пізнавальним шкільне життя. У результаті 
реалізації проекту вирішується також проблема дистанціювання школи від щоденного життя 
громади та посилюється виховання навичок громадянської активності. 

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

1. Спільний інформаційний простір в загально-освітніх навчальних закладах, налаго-
дження регулярних комунікацій. 

2. Колективна спільна творча справа. 
3. Своя шкільна команда «технарів» та журналістів, яка при грамотному підході здатна 

принести масу користі як гімназії й школам, так і її учням. 
4. Постійний розвиток учнівського самоврядування через цілеспрямовану, системну ро-

боту шкільного телебачення. 
5. Допомога у виборі майбутньої професії учнями. 
6. Підвищення рівня поінформованості людей у різних сферах життєдіяльності (висвіт-

лення подій, що відбуваються у гімназії, школах, в громаді, загалом у суспільстві). 
7. Своєчасне повідомлення про надзвичайні ситуації, у тому числі техногенного та при-

родного характеру. 
8. Покращено навчальний процес в гімназії та ЗОШ І-ІІІ ст. завдяки використанню екранів 

та інтернету під час уроків. 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

1. Визначено та навчено координаторів роботи шкільного телебачення з числа учителів. 
2. Придбано та встановлено обладнання для шкільного телебачення (телестудії в гімназії 

та найбільших ЗОШ І-ІІІ).  
3. YouTube-канал для можливості перегляду учнями і вчителями «шкільного Тб» в нав-

чальних закладах як на телеекранах, так і на смартфонах .  
4. Створено та навчено групу дітей (журналісти, ведучі, «технарі»). 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

1. Показник рівня інформованості людей, на яких розповсюджується дія проекту, підви-
щиться до 96% від чого? . 

2.  Громадська активність учнів зросте на 30% _. 
3. Покращення засвоєння знань учнями на 20%.-. 
4. Підвищення показників успішності учнів на 20%.  

Основні ЗАХОДИ проекту: 

1. Визначення джерел фінансування (написання та подання проектів на грантові програ-
ми, пошук спонсорів, виділення коштів з місцевого бюджету та ін.). 

2. Виготовлення друкованих рекламних матеріалів для інформування учнів та учителів 
про створення шкільного телебачення. 

3. Визначення координаторів роботи шкільного телебачення з числа вчителів. 
4. Навчання координаторів роботи шкільного телебачення. 
5. Визначення та виділення приміщення для телестудії  
6. Закупівля і встановлення закупленого обладнання. 
7. Підключення обладнання до мережі інтернет.  
8. Створення YouTube-каналу. 
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9. Залучення учнів до активної громадської роботи в ролі журналіста, ведучого, відео 

оператора, режисера монтажу відзнятого матеріалу тощо. 
10. Навчання дітей, які виявили бажання брати участь у роботі телестудії (журналісти, ве-

дучі, «технарі»). 
11. Проведено анкетування серед учнів та вчителів задля визначення основних рубрик 

телеефіру. 
12. Проведення навчальних відео лекцій з енергоефективності як для учнів, так і для учи-

телів. 

ПЕРІОД реалізації проекту:  з січня 2019 року - до січня 2020 року 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

2759.500 - - 2759.500 

ДЖЕРЕЛА фінансування: 
Міжнародний донор, місцевий бюджет, спонсорська допомога представників місцевого бізнесу 
та жителів громади. 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Відділ освіти Баранівської міської ради, педагогічний та учнівський колективи Опорного навча-
льного закладу «Баранівська гімназія», Зеремлянської, Кашперівської, Полянківської, Рогачівсь-
кої, Смолдирівської, Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст., Молодіжна рада. 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Фінансування – кошти міського бюджету, міжнародні донори, жителі громади.  
Реалізація і відповідальність за функціонування шкільної телестудії «Креатив» – відділ освіти 
Баранівської міської ради, педагогічний та учнівський колективи ОНЗ «Баранівська гімназія» та 
Зеремлянської, Кашперівської, Полянківської, Рогачівської, Смолдирівської, Баранівської ЗОШ І-
ІІІ ст. 

Інше (за потреби):  

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

1.1. формування спільного інформаційного простору громади, налагодження регулярних ко-
мунікацій між поселеннями громади, зокрема через періодичні «громадо формуючі» заходи 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

1.b підготовка Хроніки історій успіхів окремих громадян чи спільнот громади, місцевих підп-
риємств (як минулого, так і сучасного часу) та їх популяризація, періодичне оновлення 

 

НАЗВА проекту: Створення, популяризація та періодичне оновлення хроніки «Історії успіху» 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Баранівська міська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

24.5 тис. жителів Баранівської міської ОТГ 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

Змінюються часи і епохи, але вічним залишається прагнення людини до добра, любові, світла, 
краси, істини, успіху. Створення та періодичне оновлення хроніки «Історії успіху» дасть змогу 
усім мешканцям громади ознайомитися з історіями окремих людей, спільнот громади, місцевих 
підприємств, які досягли успіху  та на їх прикладі покаже, що покращити якість свого життя в 
умовах сьогодення  – реально.  

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

1. Розбудова локальної ідентичності і виховання патріотизму серед молоді. 

2. Популяризація позитивного мислення у громаді  через розповсюдження Історій успіху. 

3. Посилення значущості літніх людей через їх залучення як носіїв історії до формування 

хроніки громади. 

4. Популяризація ролі молодих людей у розбудові громади. 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

1. На офіційному сайті Баранівської міської ради створено розділ «Історії успіху» (близь-

ко 200 хостів щодня). 

2. Зібрано матеріали про успішних людей, які нині розбудовують Баранівську громаду та 

тих, хто творив історію баранівщини, про успішні спільноти громади, про прибуткові мі-

сцеві підприємства.  

3. Поява в Баранівському краєзнавчому музеї куточка «Історії успіху» (близько 70 відві-

дувачів щомісяця). 

4. Ведення рубрики «Історії успіху» в місцевих газетах «Баранівські факти» (тираж 5750) і 

«Слово Полісся» (тираж 2755). 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

1. Не менше 800 учнів громади буде залучено до Краєзнавчих експедицій «Видатні люди 
нашого краю» в контексті уроків з історії України. 
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2. У конкурсі на кращого дописувача місцевих газет візьмуть участь 20 жителів громади. 

3. Збільшуватиметься щороку на 2 сторінки книга слави педагогічних працівників громади  
«Педагогічний олімп Баранівщини» (нині книга має 20 сторінок). 

4. До написання науково-дослідницьких робіт Малої академії наук з краєзнавчої тематики 
долучиться щороку не менше ніж 10 учнів. 

5. Збільшення кількості громадсько активних людей щорічно на 20.  

6. Кількість експонатів у краєзнавчому музеї зростатиме щороку не менше ніж на 12. 

7. Підвищення рівня інформованості та знань населення громади (збільшення тиражів 

місцевих газет «Баранівські факти» з 5750 екз. до 6350 екз, «Слово Полісся»  з 2755 

екз. до 3555 екз.; збільшення відвідувань офіційного сайту міської ради з 200 до 500 в 

день; збільшення користувачів групи Баранівська міська рада у Facebook із 700 до 

4000 за три роки реалізації проекту; збільшення кількості відвідувачів музею з 70 до 

100 в місяць). 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

1. Створення на офіційному сайті Баранівської міської ради розділу «Історії успіху». 

2. Проведення журналістських досліджень «Долі наших земляків» у рамках конкурсу жур-

налістів на кращу роботу зі збору інформації та написання статей про успішних людей.  

3. Молодіжна ініціатива – «Жива історія поряд» - записи спогадів, історій, пошук свідків 

по усьому світу через Інтернет. 

4. Змагання серед юних журналістів на написання есе «Успішна людина громади». 

5. Конкурс серед жителів громади на кращого дописувача місцевих газет на тему: «Успіх 

ходить поруч». 

6. Наповнення новими сторінками книги слави педагогічних працівників громади  «Педа-

гогічний олімп Баранівщини». 

7. Краєзнавчі експедиції «Видатні люди нашого краю» (у контексті уроків з історії Украї-

ни). 

8. Написання учнями науково-дослідницьких робіт Малої академії наук з краєзнавчої те-

матики, зокрема про знаменитих людей баранівської землі . 

9. Зустрічі членів учнівської «Школи лідерів» з людьми, які творять історію Баранівської 

громади та за їх результатами створення досьє «Ті, за яких варто брати приклад». 

10. Публікація в засобах масової інформації «Історій успіху». 

11. Створення в Баранівському краєзнавчому музеї інформаційного куточка «Історії успі-

ху». 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
з (січня /2018р.) - до (грудня /2020р.) 
 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

24.622 21.622 21.622 67.866 

ДЖЕРЕЛА фінансування: Місцевий бюджет, бізнес, благодійність, місцеві газети. 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Відділ діловодства та організаційної роботи і відділ освіти Баранівської міської ради 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Баранівська міська рада – реалізація, фінансування.  
Місцеві газети «Слово Полісся» та «Баранівські факти» - публікація, співфінансування та допо-
мога у пошуку та підготовці матеріалів. 
Гурток «Юний журналіст»(опорний навчальний заклад «Баранівська гімназія»), Молодіжна рада, 
Краєзнавчий музей – партнери. 

Інше (за потреби):  

 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку 
до Стратегії розвитку 

 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

1.1. Формування спільного інформаційного простору громади, налагодження регулярних кому-
нікацій між поселеннями громади, зокрема через періодичні «громадо формуючі»  заходи 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

1.і Створення Агенції розвитку громади (як юридичної особи з підрозділом Молодіжний бізнес – 
ункубатор) – точки збору ідей, спрямованих  на розвиток громади, їх оформлення у проекти та 
подачі на грантові конкурси (ДФРР, міжнародні донори), а також для забезпечення впроваджен-
ня грантових проектів для розвитку громади. 

НАЗВА проекту: Створення «Агенції місцевого органічного розвитку - АМОР»  

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Баранівська ОТГ, сусідні ОТГ 
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Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

Баранівська ОТГ – 24 тис. осіб (приватні підприємці, старшокласники, жителі громади),  жителі 
сусідніх ОТГ – 15 тис. осіб 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

Перешкодою для розвитку громад є патерналізм серед населення —переконання в тому, що 
держава, уряд, міський голова або ще хтось про все подбає і все вирішить. У цьому причина 
безініціативності та відсутності елементарних кроків щодо наведення порядку поряд з собою.  
З іншого боку, місцеві органи вже не сподіваються на вирішення питань лише  «зверху» і почи-
нають шукати альтернативу. Створення інструментарію для отримання необхідного фінансу-
вання на розвиток територій від внутрішніх та міжнародних донорів, коштів державного бюдже-
ту, які розподіляються на конкурсній основі, — непросте завдання. Світовий досвід показує, що 
найкраще з цими завданнями справляються Агенції Місцевого Розвитку. Таким чином, актуаль-
ність створення АМОР для ОТГ обумовлена:  
• наявністю проблем місцевого розвитку, які мають тенденцію до загострення, відсутністю ефек-
тивних програм управління місцевим розвитком, дефіцитом коштів і патерналізмом населення; 
 • управлінням процесами в ручному режимі, що передбачає подолання постійних авралів, і 
супутнім такому процесу низькою якістю рішень та результатів; 
 • існуванням інструменту розвитку територій, дієвість якого перевірена світовим досвідом (у 
різних державах з різними укладами, політичними і правовими системами). 
 

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

1. Економічний розвиток, що реалізуватиметься через Торгово – навчальний центр органіч-
ного бізнесу та Консультаційного центру для місцевого бізнесу, через Молодіжний бізнес – 
інкубатор, як підрозділ АМОР; 

2.  Моделі створення кластерів, вивчення світового кооперативного руху і втілення його дос-
віду на території Баранівської ОТГ; 

3.  Збереження біоресурсів: землі, води, розвиток органіки і пермакультури;  

4. Стратегічне планування і сталий розвиток з особливою увагою до принципу сталої еконо-
міки, що виявлятиметься через підтримку малого і середнього бізнесу; 

5.  Проекти, що підтримують реалізацію реформ в Україні; 

6. Можливість отримання доступу до передового національного та світового досвіду 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

1. Створення Громадської організації «Агенція місцевого органічного розвитку -  АМОР», 
серед функцій якої:  
• стратегічне планування розвитку громади  
• поліпшення бізнес-середовища та регуляторна діяльність  
• моніторинг діяльності органів влади та розвиток громадянського суспільства: 
 • підтримка лідерів та громадських організацій 
 • реалізація молодіжних проектів та ініціатив 
• підтримка та впровадження проектів, спрямованих на підвищення умов і стандартів 
життя населення 
залучення широкого кола зацікавлених сторін до розвитку території 

2. Нові робочі місця – керівник АМОР, 2 проектні менеджери, бухгалтер 
 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

1. Кількість активних громадян, які досягнули успіху – не менше 20 осіб щороку 
2. Кількість нових інвестиційних програм - 5 щороку, бізнес – планів – 5 щороку 
3. Мобілізація експертної підтримки для громади  (+2 залучених експерти щороку) 
4. Доступ до альтернативних джерел фінансування розвитку території.- подання щороку 

не менше 5 проектних заявок до міжнародних донорів.  
5. Сприяння реалізації Стратегії розвитку території – рівень виконання не менше 60% у 

перший рік і не менше 80% у другий і третій роки реалізації стратегії  
6. Сприяння просуванню території та залученню інвестицій. – залучення не менше 100 

тис. дол зовнішніх інвестицій щороку, починаючи з другого року роботи АМОР 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

1. Створення АМОР як громадської організації (реєстрація) 

2. Проведення конкурсу з відбору  персоналу АМОР. 

3. Оренда приміщення для офісу. Закупівля офісного приладдя (меблі, техніка, канцто-
вари) 

4. Тренінги та навчання для персоналу АМОР.  

5. Створення інформаційного сайту. 

6. Проведення аналізу процесу соціально-економічного розвитку території – анкетування, 
соціологічне дослідження, опитування. 

7. Надання консультативної допомоги в розробці та реалізації проектів громад – навчан-
ня з проектного менеджменту. 

8. Інформаційна кампанія на підтримку реалізації Стратегії розвитку Баранівської ОТГ. 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
з (місяць / рік) - до (місяць / рік) 
січень 2018 – грудень 2019 
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ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

2450,24   2450,24 

ДЖЕРЕЛА фінансування: ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Свінціцька Н І – провідний спеціаліст з інвестиційних питань  відділу бухгалтерського обліку, 
економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської  рада  

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Баранівська міська рада 

Інше (за потреби): Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту. 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку до Стратегічної цілі 2.  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА 
МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ОРГАНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ І СПІВПРАЦІ 

 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

2.6 стимулювання розвитку підприємництва/інноваційних бізнес-ідей серед школярів та молоді. 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

2.а Створення  Молодіжного бізнес – інкубатора (як підрозділу Агенції  місцевого органічного 
розвитку - АМОР) для промоції та підтримки бізнес – ідей (передусім органічного характеру). 

НАЗВА проекту: 
Створення Молодіжного  бізнес – інкубатора (підрозділ  Агенції місцевого органічного 
розвитку – АМОР) 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Баранівська ОТГ, сусідні ОТГ 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

24 тис ос – приватний бізнес, старшокласники шкіл ОТГ, с/г виробники, представники органів 
влади 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

Сьогодні молодь не поспішають брати на роботу через брак досвіду практичної діяльності. Три 
роки стажу – така умова є обов'язковою у більшості компаній при прийомі на роботу. Адже, якщо 
людина ніде не працювала, у неї не сформовані навички спілкування, побудови лінії поведінки з 
керівництвом і колективом, вона може не до кінця усвідомлювати свої обов'язки і відповідаль-
ність. Багато роботодавців не хочуть братися за формування цих якостей у «зелених» здобува-
чів. 
Ще один аспект полягає у вимогах самих молодих здобувачів, які найчастіше бувають завище-
ними. Якщо раніше молодь вибирала собі роботу залежно від інтересів, то тепер пріоритети 
змістилися у бік оплачуваності професії. Не маючи необхідного досвіду, люди при цьому бува-
ють занадто самовпевненими і вимагають відразу високу посаду та зарплату.  
З іншого боку, можливості спробувати себе у бізнесі для молоді є обмежені, передусім через 
брак базових знань та обмеженість стартового капіталу. 
У результаті – молодь масово (80%) мігрує з громади (тимчасово або на постійно) у пошуках 
роботи. Це послаблює людський та економічний потенціал ОТГ. 
 

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

7. Підвищення підприємницької активності у громаді, передусім серед молоді і старшоклас-
ників, у т.ч. з використанням онлайн майданчиків продажу товарів і послуг 

8. Ріст частки інноваційних та органічних бізнесів в економіці ОТГ 

9. Зменшення трудової еміграції з громади 

10. Підвищення освітнього рівня представників органів влади. 

11. Підвищується навчальної та професійної освіти зосередженої на розвитку ділових компе-
тенцій учнів,  молодіжного бізнесу, підприємництва та просуванні органічного виробництва. 

12. Розповсюджується неформальна практика навчання та розробляються програми  стажу-
вання  й наставництва учнівської молоді на підприємствах. 

13. Зростає інформування молоді про органічну концепцію, досвід  навчальних закладів поши-
рюється в усіх навчальних закладах громади та сусідніх ОТГ. 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

3. Створено і оснащено МБІ (2 проектних менеджери, юрист, бухгалтер), фахівці якого:  

4. надають новоствореним підприємствам і фірмам юридичну адресу; 

5. оформлюють необхідні для реєстрації документи; 

6. виділяють приміщення і обладнання, засоби зв'язку; 

7. допомагають налагодити та вести бухгалтерський облік; 

8. організують тематичні консультації; 

9. надають маркетингову підтримку, допомагають у рекламній кампанії; 

10. допомагають у пошуку партнерів; 
11. координують роботу шкільних коворкінгів. 
12. Реконструйоване приміщення старої школи під бізнес-інкубатор 
13. При трьох навчальних закладах, обраних на конкурсі, створені принаймні два дерево-

обробних та один швейний коворкінги, три тепличні практичні майданчики. 
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14. Щонайменше 25 педагогів пройдуть навчальний курс з організації органічного вироб-
ництва. 

15. Налагоджено реалізацію продукцію вихованців МБІ на існуючих онлайн-площадках, 
створення сторінки у соціальних мережах; організація  сезонних  ярмарків-продажів у 
м. Баранівка; участь у конкурсах, виставках та фестивалях обласного і національного 
рівня 

16. Підготовлені та впроваджені експериментальні навчальні програми у ЗНЗ для молоді-
жного бізнесу та просування органічного виробництва. 

17. Програма стажування учнівської молоді на органічному підприємстві ПП «Галекс Аг-
ро». 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

1. Створення робочих місць бізнесами, які працюють у МБІ – не менше 20 щороку 
2. Кількість навченої у МБІ молоді – 40 осіб щокварталу 

3. Збільшення к-сті нових успішних бізнесів, започаткованих за підтримки МБІ – не менше 
5 щороку 

4. Кожен з 1335 учнів 5-11 класів буде мати можливість спробувати свої сили в майстер-
нях та теплицях. 

5. 20% із них 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 висококва-
ліфіковані працівники; 15 %  матимуть достатні навики, щоб отримати роботу в межах 
ОТГ як кваліфіковані наймані працівники 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

9. Пошук активної молоді для роботи в МБІ АМОР – 2 проектні менеджери 

10. Ремонт приміщення старої школи. Закупка оргтехніки та меблів для офісу 

11. Пошук партнерів та донорів для АМОР – 2 донори та 1 партнер 

12. Проведення Ярмарки професій спільно з районним центром зайнятості та школами 
ОТГ. 

13. Провести аналіз матеріально-технічних можливостей навчальних закладів, забезпече-
ності їх кваліфікованими педагогічними кадрами та наповнюваності класів учнями 5-11 
класів. Визначити навчальні заклади на базі яких доцільно створити коворкінги та теп-
лиці. 

14. Створити тепличні господарства і технічні коворкінги як майданчики для практики і на-
вчання. Закупка необхідного обладнання для майстерень 

15. Розробити програми навчання молоді. 

16. Провести семінари та тренінгові заняття для підвищення кваліфікації педагогів. 

17. Проведення рекламних кампаній для інформування про технічні коворкінги  

18. Впровадити довгострокову програму діяльності та співпраці технічних коворкінгів і теп-
личних господарств відповідно потреб локального бізнесу. 

ПЕРІОД реалізації проекту:  травень 2018 – грудень 2018 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

182,0 500,0  682,0 

ДЖЕРЕЛА фінансування: ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Свінціцька Н.І. – провідний спеціаліст з інвестиційних питань відділу бухгалтерського обліку, 
економічного розвитку, інвестицій та закупівель. 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Баранівська міська рада, Молодіжна рада, відділ освіти Баранівської міської ради, ЗНЗ, АМОР 

Інше (за потреби): 
Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту. 
 

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

2.1 Створення інфраструктури підтримки місцевого підприємництва, у т.ч. системи моніторингу 
(екологічних ризиків для організації бізнесу) 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконан-
ня якого/-их забезпечує проект: 

2. b Створення Консультаційного центру для місцевого бізнесу (як підрозділу Агенції місцевого орга-
нічного розвитку – АМОР) для юридичної, бухгалтерської, фінансової, інформаційної, маркетингової 
підтримки, зокрема щодо збуту та переробки органічної продукції. 

НАЗВА проекту: Створення Консультаційного центру для місцевого бізнесу 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект ма-
тиме вплив: 

М. Баранівка та Баранівська ОТГ, Довбишська ОТГ, Дубрівська ОТГ 

Орієнтовна кількість Агровиробники, підприємства Баранівського району, підприємці – до 200 осіб, підприємці сусідніх 
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ОТРИМУВАЧІВ вигод від реалі-
зації проекту, тис. ос 

районів – до 200 осіб 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на 
вирішення якої спрямований 
проект (до 100 слів): 

На сьогодні шній день на території Баранівської ОТГ відсутні інституції, які б могли надавати доступ 
як до базової інформації (напр. щодо доступу до дешевих кредитних ресурсів, щодо виходу на екс-
портні ринки та ін), так і до ноу-хау, необхідних для розвитку та зростання малого та середнього 
бізнесу. Без можливостей такої консультативної підтримки через залучення місцевих консультантів 
малий для вирішення конкретних проблем бізнес а або завдяки залученню міжнародних консультан-
тів до впровадження найкращих практик на підприємствах, які мають мізерною мірою використовує 
потенціал бути стати лідерами ринку в майбутньому.  
З іншого боку, робота місцевої влади щодо залучення потенційних інвесторів у громаду потребує 
більш системного підходу та адекватного ресурсного забезпечення.Послуги з підтримки бізнесу, 
підтримка отримувачів позики зі сфере малого та середнього бізнесу з метою забезпечення доступу 
до фінансування через модернізовані підходи до бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  
Саме тому створення Консультаційного центру для місцевого бізнесу, як підрозділу АМОР, для 
юридичної, бухгалтерської, фінансової, інформаційної, маркетингової підтримки, зокрема щодо 
збуту та переробки органічної продукції є необхідністю чинником зростання місцевої економікисьо-
годення. 

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації 
проекту (outcomes): 

1. Підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг суб'єктів господарювання, підт-
римка підприємництва інноваційного та органічного спрямування (кластер органічних аг-
ровиробників, кооперативи); 

2. Поліпшення інвестиційного клімату, сприяння залученню інвестицій в економіку громади, в 
першу чергу, у сферу виробництва; 

3. Підвищення ефективності наявних та створення нових елементів інфраструктури підтрим-
ки підприємництва; 

4. Доступність зовнішніх джерел фінансування підприємницької діяльності 
5. Юридична та фінансова  грамотність приватного бізнесу. 

Очікувані безпосередні 
ПРОДУКТИ проекту (outputs): 

18. Створення Консультаційного центру, ключовими функціями якого стануть популяризація 
інвестиційних можливостей громади, стимулювання розвитку партнерств місцевого бізнесу 
(у форматах кластерів) та кооперативів, а також надання консультацій:  

 з організації підприємницької діяльності, бухобліку та звітності; 

 з юридичних питань; 

 з розробки бізнес-планів для новостворюваних та діючих підприємств, приватних підп-
риємців; 

 з питань вивчення стану ринку товарів та послуг; 

 з питань організації власної справи у галузі "сільське господарство", «виробництво», 
«надання послуг», «інноваційна діяльність» та ін.; 

 з питань проходження дозвільних процедур; 

 у розробці та супроводженні інвестиційних проектів для залучення інвестицій; 

 та аналізу інвестиційної привабливості підприємств ОТГ; 

 щодо налагодження зв’язків та організація зустрічей з представниками бізнесу, ор-
ганами державної влади та місцевого самоврядування. 

19. Створення ХХ нових робочих місць у Центрі, а саме: ХХХ. 
 
 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішно-
сті проекту (кількісно вимірюва-
ні): 

7. Кількість підготовлених та практично започаткованих інвестиційних проектів – не менше 5 
щороку 

8. Кількість наданих консультацій різних напрямків – не менше 400 щороку 
9. зростання кількості нових робочих місць на місцевих підприємствах – не менше ХХ щороку 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

19. Облаштування приміщення для діяльності Центру (заг.площа ХХ кв м )- ремонт 

20. Закупка оргтехніки, меблі. 

21. Конкурс на вакантні посади: юрист, фінансист, маркетолог, економіст та ін. 

22. Навчання персоналу. 

23. Відкриття Центру. 

24. Рекламна кампанія про діяльність Центру та види послуг, які він надає. 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
з (місяць / рік) - до (місяць / рік) 
січень 2019 – грудень 2019 – ЧОМУНЕ У 2018 РОЦІ??? 

ОБСЯГ фінансування проекту, 
тис. грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

659,0   659,0 

ДЖЕРЕЛА фінансування: ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку 
та реалізацію проекту: 

Свінціцька Н І – провідний спеціаліст з інвестиційних питань  відділу бухгалтерського обліку, еконо-
мічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської  рада  
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Потенційні УЧАСНИКИ 
/партнери проекту: 

Баранівська міська рада, АМОР, бізнес-інкубатор 

Інше (за потреби): Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту. 

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

2.1 Створення інфраструктури підтримки місцевого підприємництва, у т.ч. системи моніторингу 
екологічних ризиків для органічного бізнесу. 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

2.с Будівництво Торгово-навчального центру органічного бізнесу (для розміщення Агенції місце-
вого органічного розвитку (АМОР) та її підрозділів, а також критого ринку для реалізації органіч-
ної продукції). 

НАЗВА проекту: 
Створення Торгово – навчального центру для реалізації органічної продукції та поши-
рення ідей органічного бізнесу 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

м. Баранівка та Баранівська ОТГ,  агровиробники з сусідніх ОТГ 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

Населення Баранівської ОТГ, населення суміжних ОТГ, населення Житомирської області та 
населення сусідніх областей, суб’єкти малого та середнього бізнесу, що здійснюють діяльність 
на ринку – 20 суб’єктів, жителі сільської місцевості, які реалізують надлишки сільськогосподар-
ської продукції- 50 осіб. 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

Більшість місцевих МСП мають короткий ланцюжок доданої вартості, які нерідко обмежується 
операціями «купив-продав». Місцеві мешканці не прагнуть займатися самостійним бізнесом, а 
лише епізодично продають надлишки своєї агропродукції. Серед причин – обмеженість місцево-
го ринку, брак відповідних бізнес-навиків та спроможності, розвинути які немає можливості у 
громаді.  

Відтак концепція «органічного» агровиробництва (яка визначена стратегічною ціллю громади) 
не може бути реалізована у нових нішах агробізнесу. 

Діючий в місті ринок за розміром вже давно не задовольняє потреб бажаючих здійснювати 
торгівлю та підприємців району.Тому на сьогодні торгівля здійснюється практично на проїзній 
частині, чим створюються відповідні незручності як покупцям, так і жителям сусідніх будинків. 
 

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

14. Популяризація концепції органічного агровиробництва у громаді та збільшення кількості 

місцевих органічних бізнесів. 

15. Умови для успішної діяльності АМОР та її підрозділів 

16. Вищі доходи місцевих мешканців та підприємців від збору і реалізації ягід (в зимовий пері-

од ягоди значно дорожчі) 

17. Жителі сіл здійснюватимуть реалізацію надлишків сільськогосподарської продукції на об-

лаштованих відповідно до вимог ринкової торгівлі місцях 

18. Покращення стану благоустрою центральної частини міста. Проведення заходів з впоряд-
кування проїзної частини, пішохідної зони та багаторічних насаджень. 

19.  

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

20. Торгово –навчальний центр органічного бізнесу (площею хх кв м), який включатиме та-
кі зони:  
- критий ринок (площею ХХ кв м; на  25 торгових точок); 
- офісні приміщення  АМОР, у т.ч. Молодіжного бізнес-інкубатора, Консультаційного 

бізнес-центру (площею ХХ кв м); 
- конференц-зал для тренінгів та інших заходів (площею ХХ кв м);  
- ангар для зберігання ягід  (площею 500 м кв – окрема будівля? ) 
- холодильник для зберігання ягід, фруктів, овочів (об’ємом 250 тон - – окрема бу-

дівля?) 
21. всі місцеві кооперативи будуть мати власну фірмову точку збуту продукції.  
22. додаткові надходження до місцевого бюджету у вигляді орендної плати за торгове міс-

це.  
23. Благоустрій прилеглої території (парковка для 12 авто) 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

1. Кількість орендованих торгових місць – 25 
2. Показники успішності діяльності АМОР,  у т.ч. Молодіжного бізнес-інкубатора, Консу-
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льтаційного бізнес-центру (див окремі ТЗ) 

3. Сума сплаченого ринкового збору – не менше ХХ тис. грн/міс. 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

25. Виділення земельної ділянки у центрі м.Баранівка для будівництва ринку – ЧИ ТНЦ?. 

26. Виготовлення ПКД для будівництва ринку – ЧИ ТНЦ? 

27. Будівництво ринку – ЧИ ТНЦ? 

28. Закупка холодильного обладнання 

29. Будівництво ангару 

30. Водовідведення та водопостачання на ринку – ЧИ ТНЦ? Електро? Тепло? Інтернет?  

31. Закупка офісного обладнання, меблів  

32. Благоустрій території. 

33. Відкриття комунального ринку. – ЧИ ТНЦ? 

34. Здача в оренду торгових площ. 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
з (місяць / рік) - до (місяць / рік) 
січень 2018 – грудень 2020 – НЕ ЗАНАДТО ДОВГО?  

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

200,0 2000,0 7100,0 9300,00 

ДЖЕРЕЛА фінансування: ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Свінціцька Н. І. – провідний спеціаліст з інвестиційних питань відділу бухгалтерського обліку, 
економічного розвитку, інвестицій та закупівель. 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Баранівська міська рада, АМОР. Молочний та інші кооперативи 

Інше (за потреби): 
Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту. 
 

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

2.2 Стимулювання співпраці місцевих підприємців (кластери, кооперативи та інші форми) 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

2_g Формування «органічного» кластеру агровиробників з «якірним» учасником ТОВ «Органік 
Мілк» та ПП «Галекс Агро» (м`ясо-молочне органічне виробництво) з потенційними компонен-
тами органічного ягідництва: чорниця, малина, лохина (первинна обробка, фасування, холоди-
льники) та ін. ініціювання/проведення 

НАЗВА проекту: Формування органічного кластеру агровиробників у Баранівській ОТГ 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Баранівська ОТГ 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

Населення Баранівської ОТГ, населення суміжних ОТГ, населення Житомирської області та 
населення сусідніх областей 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

Цей розділ має бути написаний, як опис проблеми з кількісними параметрами проблеми 
Для більш динамічного та ефективного розвитку органічного руху в Баранівській ОТГ прийшов 
час об’єднати зусилля всіх господарств,  учбових закладів, переробних та інших підприємств та 
установ, зацікавлених у виробництві та поширенні здорової, абсолютно безпечної для спожи-
вання продукції, при вирощуванні та переробці якої враховувались би також обов’язково як 
дбайливе ставлення до природи загалом, так і до землі та людей, на ній працюючих, зокрема. 
Це все зумовлено тим, що є: 

- необхідність відтворення родючості грунтів та збереження навколишнього середови-
ща; 

- необхідність розвитку сільських територій та підйому рівня життя сільського населення; 
- необхідність підвищення ефективності та прибутковості сільськогосподарського вироб-

ництва; 
- необхідність зебезпечення споживчого ринку здоровою якісною продукцією; 
- необхідність поліпшення іміджу Баранівської ОТГ як виробника та експортера високоя-

кісної здорової органічної продукції; 
- поліпшення загального добробуту громади. 

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

20. Формування іміджу Баранівської ОТГ як виробника та експортера високоякісної органічної 
продукції 

21. Підвищення ефективності та прибутковості сільськогосподарського виробництва 

22. Забезпечення місцевого споживчого ринку якісною продукцією 

23. Підвищення мотивації та спроможності населення громади самоорганізовуватися в сільсь-
когосподарські кооперативи (молочні, рибні, заготівельні тощо) 
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24. Відтворення родючості грунтів та збереження навколишнього середовища 

25. Розвиток  сільських територій та підйом рівня життя сільського населення 

26. Стимулювання старшокласників після закінчення школи продовжувати навчання та ство-
рювати власний бізнес органічного виробництва. 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

24. Створення кластеру органічних агровиробників (як модель ПП Галекс Агро та ТОВ Ор-
ганік Мілк – що це означає «як модель»?). – кластер буде якось формалізований? до-
говорами? 

25. Створення потужностей для органічного ягідництва: чорниця, малина, лохина (первин-
на обробка, фасування, холодильники) ??? 

26. Сертифікація ще одного агровиробника як органічного виробника. 
27. Нові навчальні програми /плани по темі органічного агробізнесу  у Новочарторійському 

агро-технікумі  (Рогачівська філія) ? та Житомирському агро- університеті ? 
28. Молодіжний бізнес-інкубатор на базі ПП «Галекс Агро» та інших підприємств, відповід-

но до договору про співпрацю з Баранівською міською радою та зоотехнічним навча-
льним закладом, щодо програми стажування та отримання/підвищення відповідної ро-
бітничої професії в галузі органічного виробництва.. – РОБИМО  2 Б-ІНКУБАТОРИ? 
 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

4. Кількість отриманих сертифікатів на виробництво органічної продукції (на протязі двох 
років 1 сертифікат). 

5. Збільшення збуту сертифікованої органічної продукції (в перший рік проекту - на 5%). 
6. Кількість молоді, які пройдуть профільні навчання у молодіжному бізнес-інкубаторі при 

ПП «Галекс Агро». – 375 старшокласників, 300 молодь, яка не має постійної роботи. 
7. Кількість нових абітурієнтів, що обрали агро-професії у Новочарторійському агро-

технікумі  (Рогачівська філія) та Житомирському агро- університеті (за перший рік – 30 
осіб, другий рік – ще 10 осіб). 

8. Кількість сільгоспвиробників, які обєднаються, за для збільшення продажу власної 
продукції. ( за перші три роки проекту – 3 виробника). 

9. Кількість новостворених агро-бізнесів ( 5 за перший рік). 
10.  

Основні ЗАХОДИ проекту: 

35. ПОЧАТИ ТРЕБА З ТОГО, ЩО РОБИМО, ЩОБ СФОРМУВАТИ ОРГКЛАСТЕР?? 

36. Адаптувати навчальний план шкіл, створити відповідну інфраструктуру для навчання 
та стимулювання старшокласників після закінчення школи продовжувати навчання та 
створювати власний бізнес органічного виробництва.(будівництво теплиць для виро-
щування рідкісних культур). – ЦЕ ТЕМА ОКРЕМОГО ТЗ 

37. Створення молодіжного бізнес-інкубатора на основі  ПП «Галекс Агро» та інших підп-
риємств, відповідно до договору про співпрацю з Баранівською міською радою та зоо-
технічним навчальним закладом, щодо програми стажування та отриман-
ня/підвищення відповідної робітничої професії в галузі органічного виробництва. – 
РОБИМО  2 Б-ІНКУБАТОРИ?  

38. Створити сприятливі умови та навчити населення громади самоорганізовуватися та 
створювати сільськогосподарські кооперативи (молочні, рибні, заготівельні тощо), крім 
того отримувати від їх діяльності прибутки. – ЦЕ ТЕМА ОКРЕМОГО ТЗ 

39. Створення відповідної бази для навчання у зоотехнікумі. 

40. Здійснювати моніторинг та оцінку результатів реалізації проекту та ділитися позитив-
ним досвідом з іншими громадами по всій території Україн. 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
з (місяць / рік) - до (місяць / рік) 
січень 2018 – грудень 2019 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

801,6 202,3 50,4 1054,3 

ДЖЕРЕЛА фінансування: ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Довга Л.Ю. – начальник відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку, інвестицій та 
закупівель. 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Баранівська міська рада, ПП «Галекс Агро», Рогачівська філія Новочарторійського зоотехнікуму, 
Відділ освіти Баранівської міської ради 

Інше (за потреби): 
Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту. 
 

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 2.2. Стимулювання співпраці місцевих підприємців (кластери, кооперативи та інші форми) 
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відповідає проект: 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

2. i.  Створення сільськогосподарських кооперативів (молочний, розведення риби, свиней, до-
машньої птиці тощо) з мережею пунктів прийому від населення відповідної сировини (молоко, 
свинина, телятина, курятина тощо) 

НАЗВА проекту: 
Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооператива «Мілка» з пунктами прийому 
молока та міні сироварні 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Рогачівський старостат  та Вірлянський старостат Баранівської ОТГ  

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

137 домогосподарст, які тримають 2 і більше корів, учні шкіл та діти з  дитячих садочків,  лікар-
ня,  члени кооперативу, сільське населення ОТГ- 12 тисяч осіб, міське населення ОТГ – 12 
тисяч осіб. 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

До Баранівської ОТГ ввійшов 31 населений пункт, це все сільська місцевість. Сільське населен-
ня як правило живе за рахунок власного господарства (корова, присадибна ділянка), але на 
сьогодні вартість молока, яке здають приймальним організаціям, дуже низька – 4-5 грн за літр. 
Якість молока теж низька, тому і ціна відповідна. Таке молоко має статус технічного.  З кожним 
роком стає все менше і менше господарств, де тримають  хоча б одну корову. Їх просто здають 
на забій, а саме населення виїзджає з села на заробітки закордон.  
Серед головних причин такої потреби є бідність сільського населення, яке неспроможне само-
стійно мобілізувати достатньо коштів для придбання необхідного обладнання (техніки для об-
робітку землі, установки для охолодження молока та ін.). Створення сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів (СОК) поліпшить систему обробітки ґрунту, сприятиме у просуванні 
сільськогосподарської продукції, виробленої дрібними товаровиробниками на організований 
аграрний ринок за рахунок: формування великотоварних партій продукції. 

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

27. Стимулювання співпраці серед населення.  

28. Зниження соціальної напруги серед сільського населення. 

29. При успішній реалізації проекту підвищиться закупівельна ціна на молоко у населення та 
збільшиться поголів’я худоби. 

30.  Збільшиться надходження до бюджету. 

31. Більш якісні послуги, надані СОК своїм членам, стимулюють розвиток малого і середнього 
бізнесу у сільській місцевості.  

32. Підвищено рівень конкурентоспроможності виробленої сільськогосподарської продукції. 
Покращення якості молока 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

29. Нові робочі місця  у СОК «Мілка» (не менше  50 учасників) 

30. пункт прийому молока  біля сироварні  
31. 2 молоковози об’ємом 3 т – власність кооперативу 
32. 10  доїльних аппаратів для членів кооперативу 
33. холодильна установка потужністю  власність СОК 
34. міні сироварня потужністю переробки 1 т молока/добу – комунальна власність (держа-

вно – приватне партнерство) 
35. Підведення комунікацій, автодоріг та благоустрій території 
36. Нова місцева продукція – сири – 3 види сиру 

 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

10. Збільшення на 40% (до  7 грн/л) закупівельної ціни молока 
11. 5  нових робочих місць на сироварні 
12. Збільшення на 60 тис. грн. за сезон надходжень від ЄП у місцевий бюджет 
13. Не менше 50  учасників СОК «Мілка» 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

41. Проведена інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо прав та еко-
номічної вигоди членства в СОК; 

42. Проведена навчальна робота ініціативних груп та членів діючих кооперативів щодо 
створення кооперативів;  

43. Створиться та зареєструється сільськогосподарський обслуговуючий  кооператив; 

44. Збудується   сироварня де буде перероблятися молоко зібране у населення прилеглих 
сільських населених пунктів; 

45. Ремонт та освітлення дороги до сироварні  

46. Організований повний цикл збирання, переробки молока та виробництва готової про-
дукції     

47. Налагоджений ринок збуту готової продукції сироварні – ДНЗ і ЗНЗ Баранівської ОТГ ; 

48. Проведеться презентаційна робота по підведенню підсумків реалізації проекту у ви-
гляді рекламної компанії. 

ПЕРІОД реалізації проекту:  січень 2018 – грудень 2019 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

2076,5 3135,  5211,5 



 12 

ДЖЕРЕЛА фінансування: ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Довга Л.Ю. – начальник відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку, інвестицій та 
закупівель Баранівської міської  рада  

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Баранівська міська рада спільно з Вірлянським та Рогачівським старостатами 

Інше (за потреби): 
Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту. 
 

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

2.4. створення і промоція туристичного продукту на території громади 
 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

2.j. розвиток інфраструктури перебування туристів: приватні агросадиби (міні-готелі), мисливські 

будиночки, готель, кафе, сувенірні крамнички та ін. 

2.k. підготовка схем туристичних маршрутів для пішого та велосипедного туризму з локаціями 
традицій ремесел деревообробної, лозоплетіння (с. Ялишів) та фарфорової майстерності, їх 
маркування 

НАЗВА проекту: Створення туристичної інфраструктури Баранівської ОТГ 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Проект охоплює територію Баранівської ОТГ 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

10 тис.осіб 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

Баранівська ОТГ має значний туристичний потенціал, проте на території громади майже повніс-
тю відсутня туристична інфраструктура (недостатня кількість готелів, закладів громадського 
харчування, облаштованих місць для відпочинку, поганий стан доріг тощо), що робить її малоп-
ривабливою для туристів. Внаслідок цього громада втрачає потенційне джерело доходів до 
власного бюджету, а також додаткову можливість для розвитку місцевого бізнесу та створення  
робочих місць 
 

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

У результаті реалізації проекту буде створено туристичну інфраструктуру, що збільшить потік 
туристів до громади та забезпечить додаткові надходження до бюджету та створення нових 
робочих місць. Також розвиток туризму сприятиме популяризації (покращенню іміджу) громади 
і, як наслідок – покращенню її інвестиційної привабливості    

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

У результаті реалізації проекту буде: 

 Створено туристичний продукт формату «тур на вихідні»  з конкурентними перевагами 
у сегменті традиційних ремесел деревообробної, лозоплетіння та фарфорової майс-
терності, мисливства, рибальства; 

 Створено туристичну інфраструктуру (приватні агросадиби (міні-готелі), мисливські бу-
диночки, готель, кафе, сувенірні крамнички та ін); 

 Налагоджено співпрацю з туристичними фірмами, що спеціалізуються на внутрішньо-
му туризмі; 

 Створено додаткові робочі місця; 

 Збільшено надходження до місцевого бюджету; 

 Збільшено власні доходи домогосподарств громади, які беруть участь у проекті 

 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

Ключові індикатори-показники: 

 кількість підготовлених туристичних маршрутів – 4; 

 кількість туристів, що відвідують громаду – 2 тис.осіб/рік; 

 створення 150 нових робочих місць (за умови, що всі туристичні маршрути запрацю-
ють); 

 додаткові надходження до місцевого бюджету  - 900 тис.грн / рік (за умови, що всі ту-
ристичні маршрути запрацюють). 

 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

Основні заходи проекту: 

 Пошук та обстеження визначних місць, локацій традицій ремесел деревообробної, ло-
зоплетіння  та фарфорової майстерності, інших традиційних ремесел громади; 
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 Визначення та затвердження схем туристичних маршрутів  

 Будівництво готельного комплексу для розміщення туристів у м.Баранівка (за умови 
досягнення планових потоків туристів) 

 Облаштування приватних агросадиб для розміщення туристів у м.Баранівка, 
смт.Полянка, с.Берестівка, с.Смолдирів, с.Суємці 

 Будівництво кафе у с.Ялишів, с.Берестівка, с.Смолдирів 

 Спорудження дерев’яних альтанок поблизу водойм та місць збору грибів, ягід 

 Будівництво мисливських будиночків у с.Явне та с.Берестівка 

 Облаштування вольєру для диких свиней поблизу с.Берестівка 

 Облаштування сувенірних крамничок  

 Проведення навчань із персоналом, що обслуговуватиме туристів 

 Проведення рекламної кампанії щодо популяризації туристичного маршруту, переду-
сім у соціальних мережах. Підготовка промоційних матеріалів 

 Участь в обласних та національних виставках/фестивалях на тему внутрішнього тури-
зму. Заключення угод про співпрацю з туристичними агенціями 

 Забезпечення прийому та супроводу туристів 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
2018-2020 роки 
 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

5000 4000 3000 12000 

ДЖЕРЕЛА фінансування: 
Місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародні до-
нори. 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Написання проекту - відділ культури, сім'ї, молоді та спорту; відділ бухгалтерського обліку та 
економічного розвитку, інвестицій та закупівель міської ради   
Реалізація проекту – структурні підрозділи Баранівської міської ради (відповідно до напрямків 
роботи) спільно з партнерами. 
 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

 Баранівська міська рада – реалізація та фінансування; 

 Державний  бюджет  – фінансування (субвенція на ремонт доріг, субвенція на розвиток 
інфраструктури); 

 Міжнародні організації – партнерство та фінансування; 

 Бізнес – партнерство, фінансування; 

 Громадяни – партнерство,  фінансування. 

Інше (за потреби): 

     Запропоновані схеми туристичних маршрутів:  

 Баранівка-Полянка-Лісове-Ялишів-Явне (можливі напрямки: етнотуризм, екотуризм, 
агротуризм, мисливство, рибальство, виробництво фарфору); 

 Баранівка-Полянка-Кашперівка (можливі напрямки: етнотуризм, екотуризм, рибальст-
во, виробництво фарфору); 

 Баранівка-Зеремля-Суємці-Смолдирів-Рогачів-Острожок (можливі напрямки: ет-
нотуризм, екотуризм, агротуризм, рибальство, виробництво фарфору). 

 Баранівка – Берестівка (можливі напрямки: етнотуризм, екотуризм, агротуризм, риба-
льство, мисливство, виробництво фарфору). 
 

 Запропоновані об’єкти для відвідування туристами: 
- м.Баранівка: 

 Музей фарфору 

 Краєзнавчий музей 

 Виробництво посуду на ТОВ «Декор-кераміка» 

 Вольєр з дикими свинями Баранівського лісництва 

 Виробництво органічних молочних продуктів на ТОВ «Органік Мілк» 
- смт.Полянка: 

 Етнографічний музей 
- с.Кашперівка: 

 Етнографічний музей 
- с.Ялишів: 

 Майстерня лозоплетіння 
- с.Явне: 

 Вольєр з оленями 
- с.Берестівка: 

 Вольєр з дикими свинями 
- с.Смолдирів: 
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 Тваринницький комплекс ТОВ «Агровест груп» (органічне молочне виробництво) 

- с.Рогачів: 

 Сироварня 
- с.Острожок: 

 Криниця з цілющою водою 
- місця для рибалки та полювання, а також збору ягід та грибів. 

 

 
 

Технічне завдання на проект місцевого розвитку 
до Стратегії розвитку 

 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

2.3 Залучення закордонних та українських  інвестицій для створення робочих місць у громаді 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

2. 1 Підготовка інфраструктури майданчиків green field («чисте поле») та brown field («занедбані 
промислові обєкти») для залучення зовнішніх інвестицій 

НАЗВА проекту: 
Будівництво інженерних мереж інвестиційного майданчику Баранівської ОТГ (площею 4,6 
га) 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

М. Баранівка та Баранівська ОТГ, сусідні ОТГ 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

 Працездатне населення Баранівської ОТГ та сусідніх ОТГ – 12 тис.осіб 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

У громаді відсутні умови (інженерна інфраструктура) для «швидкого» започаткування інвесто-
рами промислового виробництва у таких сферах, як приладобудування, легка, аграрна та дере-
вообробна промисловість, логістика та інші (перелік може бути змінений та/або доповнений 
відповідно до потреб громади). 
  

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

Підвищення інвестиційної привабливості ОТГ 

Залучення інвестицій та створення нових робочих місць.  

Збільшення надходження до бюджетів усіх рівнів  

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

1. Збільшення протяжності міських доріг з твердим покриттям на 540 м, водогону та ка-
налізації – на 1070 м 

2. Забезпечення загальної потреби електроенергії потужністю до 5,6 МВт.  

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

1. Залучення 15 млн.дол. США прямих інвестицій 
2. Зростання доходів місцевого бюджету – на 3,28 млн. грн. на рік 
3. Створення не менше 100 нових робочих місць  
4. Зменшення відтоку трудових ресурсів з ОТГ на 10% 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

49. Розробка комплекту документації (ТЕО) розвитку інженерної інфраструктури інвести-
ційного майданчику площею 4,6 га, яка згідно з Генеральним планом міста віднесена 
до зони промислової забудови. 

50. розроблення проектно-кошторисної документації та будівництво інженерних комуніка-
цій, а саме: водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії та будів-
ництво дорожньої інфраструктури (проїзної частини та тротуарів). 

51.  Заходи з залучення інвестора  

ПЕРІОД реалізації проекту:  січень 2018 – грудень 2020  

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

2000,0 2000,0 1000.0 5000,0  

ДЖЕРЕЛА фінансування: ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Свінціцька Н І – провідний спеціаліст з інвестиційних питань  відділу бухгалтерського обліку, 
економічного розвитку, інвестицій та закупівель  

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Баранівська міська рада, АМОР 

Інше (за потреби): 
Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту. 
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Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

2.1. Створення інфраструктури підтримки місцевого підприємництва, у т.ч. системи моніторингу 
екологічних ризиків для органічного бізнесу 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

3a Налагодження якісних шляхів сполучення для транспортування сировини та продукції місце-
вих підприємств 

НАЗВА проекту: 
 Реконструкція автодороги C-060202 /Суємці – Рогачів/ на дільниці Рогачів – Смолдирів (9 
км) 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Баранівська ОТГ 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

2,4  

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

Відрізок дороги від дороги територіального значення Т 06-12 с.Рогачів до с.Смолдирів (9 км) 
знаходиться у вкрай занедбаному стані.  
На відстані 1 км від траси Т 06-12 в с.Рогачів планується будівництво сироварні. Даним відріз-
ком дороги користуються жителі сіл Смолдирів, Смолка, Суємці та ін, автомобілі екстреної  
меддопомоги, громадський транспорт та ін.  
У с.Смолдирів функціонує філіал сільськогосподарського підприємства з виробництва органіч-
ної продукції (сировинна база)  

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

1. Збережені життя жителів прилеглих сіл при наданні медичної допомоги, ліквідації над-
звичайних ситуацій тощо. 

2.  Зменшення міграції населення у зв’язку із створенням відповідної інфраструктури та 
робочих місць у районі с.Рогачів 

3. Зменшення амортизації комунального автотранспорту (швидкі, шкільні автобуси, поже-
жні автомобілі). 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

1. 9 км дороги з якісним твердим покриттям шириною 6 м, у т.ч. капітально відремонто-
вано покриття частини  автодороги (Смолдирів-Смолка 4 км.) для руху шкільних авто-
бусів. 

2. Капітально відремонтовано покриття автодороги для під’їзду до сироварні (1 км)   

3.  Виділена обочина для безпечного руху велосипедистів та пішоходів. 
 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

1. Зменшення на 80 % (до 10 хв) часу виїзду автотранспорту на автодорогу Т 06-12 
2. Зменшення на 70% (до 15 хв) часу доїзду громадського транспорту (швидкої, пожеж-

ної) від м.Баранівка до с.Смолдирів. 
3. Пришвидшено доїзд громадян до робочих місць (до 5 хв). 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

1. Підготовка проекту по капітальному будівництву. 

2. Затвердження на сесії міської ради фінансових показників Подання на конкурс проекту. 

3. Визначення підрядника робіт. 

4. Будівництво. 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
з (04.2018) - до (06.2020) 
 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

9000 9000 9000 27000 

ДЖЕРЕЛА фінансування: Міський бюджет державний бюджет, кошти інвесторів  

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

 Віділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель, відділ благоус-
трою та жкг Баранівської міської ради, філія «Баранівський райавтодор» в 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

ТОВ «Агровест груп» с.Смолдирів 

Інше (за потреби):  

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку до Стратегічної цілі 3.  ОРГАНІЧНЕ, БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЖИТТЯ КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА 

 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

3.1. Забезпечення транспортної та інформаційної доступності усіх поселень громади 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 3 а. Налагодження якісних шляхів сполучення, передусім автодоріг по маршруту руху  шкільних 
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якого/-их забезпечує проект: автобусів, авто екстреної медичної допомоги та громадського транспорту, а також усталених 

пішохідних маршрутів (кладки, містки тощо). 

НАЗВА проекту: Капітальний ремонт  дороги від с.Кашперівка до с.Жари (6.5 км)   

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Баранівська ОТГ 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

 1  

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

На сьогоднішній день 7 шкільних автобусів рухаються по 8 маршрутах загальною протяжністю 
290 км, що покриває 25 населених пункти ОТГ. Автодорога від с.Кашперівка до с.Жари (6.5 км)  
зроблена з бруківки і знаходиться у поганому стані. У 2016 році в с.Жари при населенні у 249 
жителів у ЗОШ І ступенів навчалося 10 учнів і 2 дітей відвідували Жарівський ДНЗ. Витрати на 
утримання 1 учня складали 20 тис.грн, 1 вихованця ДНЗ – 11.3 тис.грн/рік.  Влітку 2017 року 
сесією міської ради за підсумками громадських слухань у с.Жари прийнято рішення про тимча-
сове призупинення функціонування Жарівської ЗОШ І ст. та Жарівського ДНЗ із переведенням 
дітей відповідно у Кашперівську ЗОШ І-ІІІ ст. та Кашперівський ДНЗ.  Виникає проблема дове-
зення дітей до навчальних закладів по поганій дорозі.  
Ця ділянка дороги важлива і для доїзду до амбулаторії ЗПСМ у с.Кашперівка або відвідування 
лікарем пацієнтів на дому в с.Жари.  
На території колишньої Жарівської сільської ради орендують земельні частки (паї) у громадян 
підприємство ТОВ «Баранівка Агро», сільськогосподарська техніка якого також рухається по 
зазначеній дорозі.   

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

1. Підвищення доступності і якості освіти для учнів та дошкільнят с.Жари. 

2. Покращено інфраструктуру для залучення інвесторів (в т.ч. у вивільнене приміщення 
ЗОШ). 

3. Збережені життя жителів с.Жари при наданні медичної допомоги, ліквідації надзвичай-
них ситуацій тощо. 

4. Збільшення мобільності мешканців с.Жари і як наслідок – збільшення зайнятості та 
зниження показників міграції населення на постійне місце проживання в інші населені 
пункти.  

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

4. 6.5 км дороги з якісним твердим покриттям шириною 6 м. 
5. Виділена обочина для безпечного руху велосипедистів та пішоходів 
6. Економія на 213 тис.грн в рік коштів місцевого бюджету за рахунок закриття Жарівсько-

го ДНЗ та Жарівської ЗОШ І ст. 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

4. Зменшено на 70% (до 7 хв) час доїзду із с.Кашперівка до с.Жари (шкільний автобус, 
«невідкладна» та екстрена меддопомога, пожежний автомобіль, громадський транс-
порт). 

5. Збільшення зайнятості населення. 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

5. Підготовка інвестиційного проекту по капітальному будівництву. 

6. Затвердження на сесії міської ради фінансових показників (за умови співфінансуван-
ня). 

7. Подання на конкурс проекту. 

8. Будівництво (за умови позитивного вирішення). 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
з (04.2018) - до (117.2018)  
 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

2400  - 2400  

ДЖЕРЕЛА фінансування: 
Місцевий бюджет (10%),  державний бюджет - ДФРР (90%), кошти інфраструктурної субвенції за 
умови не проходження проекту на ДФРР 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Відділ бухгалтерського обліку, економічного розвитку, інвестицій та закупівель міської ради, 
філія «Баранівський райавтодор» 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Кошти інфраструктурної субвенції 

Інше (за потреби):  

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

3.1. Забезпечення транспортної та інформаційної доступності усіх поселень громади 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

3 а. Налагодження якісних шляхів сполучення, передусім автодоріг по маршруту руху  шкільних 
автобусів, авто екстреної медичної допомоги та громадського транспорту, а також усталених 
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пішохідних маршрутів (кладки, містки тощо). 

НАЗВА проекту: 
Капітальний ремонт  відрізку дороги  від мікрорайону Заріччя м.Баранівка  до с.Ялишів 
(7.0 км)   

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Ялишівський старостинський округ 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

0,463 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

Три села – Явне (231 ос), Ялишів (106 ос), Лісове (126 ос) – є найбільш віддаленими як від 
м.Баранівка (до 29 км), так і будь-якого іншого населеного пункту громади. У результаті – для 
місцевих мешканців фактично недоступна вчасна лікарська допомога первинного рівня та по-
жежна охорона.  
Автодорога від мікрорайону Заріччя м.Баранівка до с.Ялишів (7.0 км)  зроблена з відсіву і зна-
ходиться у незадовільному стані. У весняно-осінній період при дощовій погоді даний відрізок 
дороги розмивається і ускладняється рух авторанспорту.  

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

5. Збережені життя жителів сіл Лісове, Явне та Ялишів при наданні медичної допомоги, 
виникненні надзвичайних ситуацій тощо. 

6. З’єднання трьох сіл із Заріччям дасть можливість розглянути питання відкриття амбу-
латорії у мікрорайоні, що наблизить лікарську допомогу як мешканцям Ялишівського 
старостату, так і Заріччя  

7. Зменшено міграцію населення у зв’язку зі створенням відповідної інфраструктури (ка-
пітальний ремонт дорожнього покриття). 

8. Капітально відремонтований відрізок дороги протяжністю 7.0 км. 

9. Зменшення амортизації комунального транспорту (автомобілі невідкладної медичної 
допомоги, шкільні автобуси, громадський транспорт тощо).  

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

7. 7.0 км дороги з якісним твердим покриттям шириною  4м. 
8. Виділена обочина для руху велосипедистів та пішоходів. 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

6. Зменшено на 50% (до 15 хв) час доїзду із с.Ялишів до м.Баранівка. 
7. Зменшено на 50% (до 15 хв) доїзд громадського транспорту від м.Баранівка до 

с.Ялишів (автомобілів невідкладної /екстреної  допомоги, пожежної частини, шкільні 
автобуси тощо). 

8. Пришвидшено (до 15 хв) доїзд громадян до робочих місць.   

Основні ЗАХОДИ проекту: 

9. Підготовка інвестиційного проекту по капітальному будівництву. 

10. Затвердження на сесії міської ради фінансових показників (за умови співфінансуван-
ня). 

11. Подання на конкурс проекту. 

12. Будівництво . 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
з (05.2018) - до (11.2018) 
 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 2000 2000 4000 

ДЖЕРЕЛА фінансування: 
Місцевий бюджет (30%),  державний бюджет - ДФРР (70%), кошти інфраструктурної субвенції за 
умови не проходження проекту на ДФРР 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель міської ради, 
філія «Баранівський райавтодор». 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

 

Інше (за потреби):  

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

3.1. Забезпечення транспортної та інформаційної доступності усіх поселень громади 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

3 а. Налагодження якісних шляхів сполучення, передусім автодоріг по маршруту руху  шкільних 
автобусів, авто екстреної медичної допомоги та громадського транспорту, а також усталених 
пішохідних маршрутів (кладки, містки тощо). 

НАЗВА проекту: Капітальний ремонт  автодороги  від  с.Озерянка до с.Гриньки (7 км) 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме Кашперівський старостинський округ 
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вплив: 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

1,2 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

На сьогоднішній день 7 шкільних автобусів рухаються по 8 маршрутах загальною протяжністю 
290 км, що покриває 25 населених пункти ОТГ.  
У серпні 2017р. прийнято рішення про призупинення діяльності ДНЗ в с.Гриньки та підвезення 
дітей до ДНЗ у с.Кашперівка. 
Автодорога від с.Озерянка до с.Гриньки (7 км)  зроблена з відсіву і знаходиться у незадовільно-
му стані. У весняно-осінній період при дощовій погоді даний відрізок дороги розмивається і 
ускладняється рух автотранспорту.  

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

10. Збережені життя жителів сіл Кашперівка, Озерянка та Гиньки при наданні медичної до-
помоги, виникненні надзвичайних ситуацій тощо. 

11. Зменшено міграцію населення у зв’язку зі створенням відповідної інфраструктури (ка-
пітальний ремонт дорожнього покриття). 

12. Капітально відремонтований відрізок дороги протяжністю 7 км. 

13. Зменшення амортизації комунального транспорту (автомобілі швидкої медичної допо-
моги, шкільні автобуси, громадський транспорт тощо).  

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

9. 7 км дороги з якісним твердим покриттям шириною 6м. 
10. Виділена обочина для руху велосипедистів та пішоходів. 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

9. Зменшено на 50% (до 15 хв) час доїзду із сіл Озерянка, Гриньки до центру громади 
м.Баранівка. 

10. Зменшено на 40% (до 10 хв) доїзд громадського транспорту від м.Баранівка до сіл 
Гриньки та Озерянка (автомобілів швидкої  допомоги, пожежної частини, шкільні авто-
буси тощо). 

11. Пришвидшено (до 15 хв) доїзд громадян до робочих місць.   

Основні ЗАХОДИ проекту: 

13. Підготовка інвестиційного проекту по капітальному будівництву. 

14. Затвердження на сесії міської ради фінансових показників (за умови співфінансуван-
ня). 

15. Подання на конкурс проекту. 

16. Будівництво . 

ПЕРІОД реалізації проекту:  з (05.2019) - до (07.2020) 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

 1350 1350 2700 

ДЖЕРЕЛА фінансування: 
Місцевий бюджет (30%),  державний бюджет - ДФРР (70%), кошти інфраструктурної субвенції за 
умови не проходження проекту на ДФРР 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель міської ради, 
філія «Баранівський райавтодор». 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

ТОВ «Баранівка агро» 

Інше (за потреби):  

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

3.1. Забезпечення транспортної та інформаційної доступності усіх поселень громади 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

3 а. Налагодження якісних шляхів сполучення, передусім автодоріг по маршруту руху  шкільних 
автобусів, авто екстреної медичної допомоги та громадського транспорту, а також усталених 
пішохідних маршрутів (кладки, містки тощо). 

НАЗВА проекту: Капітальний ремонт  відрізку автодороги  від  с.Зеремля до с.Суємці (6,8 км) 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Баранівська ОТГ 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

1,560 
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Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

На сьогоднішній день 7 шкільних автобусів рухаються по 8 маршрутах загальною протяжністю 
290 км, що покриває 25 населених пункти ОТГ. Автодорога від с.Зеремля до с.Суємці (6.8 км)  
зроблена з відсіву і знаходиться у незадовільному стані. У весняно-осінній період при дощовій 
погоді даний відрізок дороги розмивається і ускладняється рух автоnранспорту.  

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

14. Збережені життя жителів сіл Суємці, Смолдирів, Володимирівка при наданні медичної 
допомоги, виникненні надзвичайних ситуацій тощо. 

15. Зменшено міграцію населення у зв’язку зі створенням відповідної інфраструктури (ка-
пітальний ремонт дорожнього покриття). 

16. Капітально відремонтований відрізок дороги протяжністю 6,8 км. 

17. Зменшення амортизації комунального транспорту (автомобілі швидкої медичної допо-
моги, шкільні автобуси, громадський транспорт тощо).  

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

11. 6.8 км дороги з якісним твердим покриттям шириною  6м. 
12. Виділена обочина для руху велосипедистів та пішоходів. 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

12. Зменшено на 50% (до 5 хв) час доїзду із с.Суємці до с.Зеремля. 
13. Зменшено на 40% (до 10 хв) доїзд громадського транспорту від м.Баранівка до 

с.Суємці (автомобілів невідкладної/швидкої  допомоги, пожежної частини, шкільні ав-
тобуси тощо). 

14. Пришвидшено (до 10 хв) доїзд громадян до робочих місць.   

Основні ЗАХОДИ проекту: 

17. Підготовка інвестиційного проекту по капітальному будівництву. 

18. Затвердження на сесії міської ради фінансових показників (за умови співфінансуван-
ня). 

19. Подання на конкурс проекту. 

20. Будівництво . 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
з (05.2018) - до (07.2020) 
 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

800 800 800 2400 

ДЖЕРЕЛА фінансування: 
Місцевий бюджет (30%),  державний бюджет - ДФРР (70%), кошти інфраструктурної субвенції за 
умови не проходження проекту на ДФРР 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель міської ради, 
філія «Баранівський райавтодор». 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

 

Інше (за потреби):  

Технічне завдання на проект місцевого розвитку 
до Стратегії розвитку 

 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

3.1. Забезпечення транспортної та інформаційної доступності усіх поселень громади 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

3 а. Налагодження якісних шляхів сполучення, зокрема усталених пішохідних маршрутів 

НАЗВА проекту: Будівництво підвісного мосту через р.Случ в м.Баранівка 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

м.Баранівка 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

1,5 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

Мікрорайон Заріччя м.Баранівка розташований на правому березі р. Случ. Відстань до центру 
міста по дорозі районного значення (тверде покриття) складає 4 км., по сипаній дорозі – 2 км 
(можна рухатися лише за сприятливих погодних умов). У Баранівську гімназію та ЗОШ №2 че-
рез міст ходять учні 10-11 класів, а пацієнти - до амбулаторії ЗПСМ та ЦРЛікарні.  
Для пішоходів побудована саморобна кладка через річку, яка щороку при паводку зноситься 
течією, в результаті чого виникає соціальна напруга в жителів мікрорайону і владі доводиться 
вишукувати можливості  підвозу жителів до міста, що завдає додаткових витрат для бюджету. 
Ремонті роботи проводяться методом толоки: ДП «Баранівське ЛМГ» надає необхідні матеріа-
ли,  а жителів проводять роботи 
  

Очікувані кількісні та якісні 18. Створено безпечні умови руху пішоходів і велосипедистів через річку Случ для 1.5 тис. 
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РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

жителів мікрорайону, які матимуть сполучення з   адмінцентром громади. 

19. Знято соціальну напругу жителів мікрорайону. 

20. Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій при русі через р.Случ. 

21. Відсутність потреби щорічного виготовлення нової кладки. 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

13. Встановлено основний пішохідний підвісний міст через річку Случ (шириною – 4 м, до-
вжиною – 70 м) та малий (допоміжний) пішохідний підвісний міст, який буде розміще-
ний на заплаві. 

14. Облаштовано безпечний підхід до мостів з обох берегів 
15. Створено  додатковий об’єкт туристичної інфраструктури 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

15. Збільшення на 20% (до 300 осіб на день) кількості осіб, що скористалися підвісним мо-
стом через р.Случ в м.Баранівка. 

16. Зменшення на 30% часу добирання до робочих місць жителів мікрорайону Заріччя 
17. Збільшено на 25 %  рівень підтримки керівництва міської ради на чергових місцевих 

виборах. 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

21. Підготовка інвестиційного проекту по будівництву. 

22. Затвердження на сесії міської ради фінансових показників (за умови співфінансуван-
ня). 

23. Будівництво. 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
з (08.2018) - до (07.2020)  
 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

1200 1000 - 2200 

ДЖЕРЕЛА фінансування: 
Місцевий бюджет (10%), міжнародні донори – якщо ці мости включити у ширший проект, тоді 
можна розраховувати на донорів! , державний бюджет, обласний бюджет, тощо (90%). 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Баранівська міська рада – відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та 
закупівель 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Державний бюджет, обласний бюджет – фінансування проекту, Баранівська міська рада 
– реалізація проекту. 

Інше (за потреби):  

Технічне завдання на проект місцевого розвитку 
до Стратегії розвитку 

 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

3.5 Підвищення безпеки у кожному поселенні громади (у вимірах безпеки на дорогах, громадсь-
кої безпеки, пожежної, екологічної та ін.) 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

3 b. Облаштування тротуарів, велодоріжок та іншої інфраструктури для безпеки пішохо-
дів/велосипедистів на дорозі 

НАЗВА проекту: 
Облаштування велодоріжок та тротуарів по автодорозі Т06-12, що проходить через м. 
Баранівка (вул. Звягельська та вул.Першотравенська)(4 км) 
 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

м.Баранівка 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

15  

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

В ОТГ орієнтовно є 8 тис. велосипедів, з них 3 тис. в місті Баранівка. Зазначені ділянки є най-
більш завантаженими і аварійно-небезпечними. На сьогодні у місті функціонує  один світлофор. 
У передробочі та післяробочі години періодично відбується хаотичний рух автомобілів, велоси-
педистів, гужового транспорту та пішоходів, що провокує створення аварійних ситуацій на доро-
гах. За 6 місяців 2017 року сталося 6 ДТП за участі автомобільного транспорту, велосипедистів 
та пішоходів. 

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

22. Підвищення зручності і безпечності руху велосипедистів та пішоходів. 

23. Збільшення кількості громадян, передусім – молоді, які користуються велосипедами 
(підвищення зручності і безпечності користування вело має призвести до популяриза-
ції такого здорового способу пересування. Це корелюється з завданнями по громадсь-
кому здоров’ю) 

24. Підвищення культури поведінки на автошляхах водіїв, велосипедистів та пішоходів. 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

16.  Облаштовані велодоріжки, тротуари та зроблена розмітка автодороги по двох голов-
них вулицях міста протяжністю 4 км, шириною – 6м. 

17. Впорядковано рух транспорту (автомобілі рухаються по своїй полосі руху, велосипе-
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дисти - по своїй). 

18. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії «За здоровий спосіб життя» в ча-
стині прогулянок пішки та  на велосипедах по облаштованих для того місцях.. 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

18. Зменшення на 30% кількості ДТП за участі велосипедистів та пішоходів 
19. Зменшення на 50%  кількості жертв у результатів таких ДТП 
20. Збільшення на 25% кількості велосипедистів та пішоходів на зазначених вулицях. 
21. Збільшення на 30% продажів велосипедів. 
22. Час доїзду 50 % працівників з дому до робочих місць скорочується вдвічі. 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

24. Підготовка інвестиційного проекту по впорядкуванню тротуарів та нанесення розмітки 
для велодоріжок на дорогах. 

25. Затвердження на сесії міської ради фінансових показників (за умови співфінансуван-
ня). 

26. Розробка необхідної документації. 

27. Проведення робіт. 

28. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії 

ПЕРІОД реалізації проекту:  з (04.2018) - до (12.2020)  

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

215 215 215 645  

ДЖЕРЕЛА фінансування: Місцевий бюджет (100%),  

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

відділ благоустрою Баранівської міської ради  

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Баранівська міська рада   

Інше (за потреби):  

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

3.1. забезпечення транспортної та інформаційної доступності усіх поселень громади  
 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

3.d забезпечення якісного доступу до мережі Інтернет у всіх ЗНЗ, ДНЗ, медзакладах громади, 
безкоштовний wi-fi біля адмінбудинків ради і старостатів  
 

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

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Баранівська об’єднана територіальна громада 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

25 тис. ос.(в тому числі гості, туристи) 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

Брак якісного доступу до мережі Інтернет створює загрозу відставання від трендів інформацій-

ного суспільства та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій . На тлі загального 

зростання кількості абонентів (на сьогодні у Баранівській ОТГ – близько 70% населення явля-

ється інтернет-користувачами) рівень доступу  залишається низьким (на території ОТГ - дороге 

обладнання, неякісне дротове покриття та низька якість повітряних каналів передачі ). Очевид-

но, що цей показник суттєво погіршується із віддаленістю від центра громади. Значна кількість 

сіл (особливо малих) все ще не має доступу до мережі через вище згадані причини. На сьогод-

нішній час доступом до інтернету забезпечені 90% старостатів, але переважно із низькою якіс-

тю. Та сама ж ситуація складається і в ЗНЗ І-ІІІ ступенів даних старостатів. 
 

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

 

1. підвищення якості навчального процесу у ЗНЗ і ДНЗ за рахунок використання онлайн 

ресурсів для навчання; 

2. підвищення якості медичного обслуговування за рахунок доступності для медичних 

працівників інформаційних та навчальних ресурсів у мережі Інтернет; 

3. зменшення витрат часу медичних та педагогічних працівників на рутинну «паперову» 

роботу через запровадження електронних форматів обробки даних;   

4. підвищення доступності для мешканців адміністративних послуг, які надаються онлайн 

(у т.ч. з використанням мобільного офісу надання адмін та соц послуг);  
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5. покращення доступу до інноваційних Інтернет-ресурсів для місцевого бізнесу та гро-

мадських активістів, передусім молодих; 

6. формування єдиного інформаційного простору громади, зокрема за рахунок доступно-

сті випусків громадського «Шкільного ТБ»); 

7. зростання кількості проектів, поданих на Бюджет участі та запровадження електронно-

го голосування; 

8. впорядкування інформаційних відносин у стосунках органів державної влади при орга-

нізації інформаційної взаємодії різних відомств;  

9. економія бюджетних коштів за рахунок скорочення витрат на послуги Інтернет; 

10. економія часу та ресурсів працівників ОМС за рахунок запровадження елементів елек-

тронного урядування (зокрема електронний документообіг), переведення в онлайн 

управлінських процесів (напр. нарад за участі старост); 

11. зменшення кількості правопорушень у результаті встановлення відеокамер, дистан-

ційно з’єднаних з сервером  

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

1. Забезпечення якісного доступу до мережі Інтернет - кількість локальних мереж підклю-
чених до мережі Інтернет – 60 (11 старостатів, 11 ДНЗ, 15 ЗНЗ, 8 АЗПСМ, 9 ФП, 6 
ФАП)  

2. вільний  Інтернет-доступ в певних локаціях( біля адмінбудинків, старостатів, ЗНЗ) 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

1. Швидкість у визначених локаціях у м.Баранівка – не менше 20 Мбіт/c, у смт і селах - не 

менше 10 Мбіт/c 

2. Частка вчителів ЗНЗ, які системно використовують онлайн ресурси у навчальному 

процесі – більш ніж 50 % 

3. Введення програм для адміністрування, автоматизовані робочі місця директора й за-

ступників, інтерактивні дошки та системи оповіщення батьків («Електронний щоден-

ник»). 

4. Онлайн уроки 

5. Зменшення обсягу паперового документообігу у міськраді та виконкомі – не менше ніж 

на 70% щороку 

6. Частка адмінпослуг, наданих мешканцям громади онлайн, - не менше 50%  

7. Обмін інформацією та пересилкою кореспонденції між старостатами – 90%  

8. Запровадження електронної черги в медзакладах. 

9. Запровадження сервісу «Доступні ліки» 

 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

Дослідження якості сигналу операторів  
Закупівля та монтаж обладнання.  
Введення в експлуатацію телекомунікаційних  вузлів із підтримкою GSM, 3G, 4G, LTE, LTE TDD 
800/900/1800/2100/2600 MHz на базі роутера Huawei B593 
Проведення виїзних консультацій.  

 

ПЕРІОД реалізації проекту:  Січень-лютий-березень 2018року. 2019-2020 роки 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

318  108  108  534   

ДЖЕРЕЛА фінансування: 
Місцевий бюджет, державний бюджет, міжнародний донор, провайдери зацікавлені в розши-
ренні своєї мережі. 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Назарчук В.Ф.,в.о. старости, директори шкіл та садочків, завідуючі мед закладів. 
 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Провайдери  які працюють із вище згаданим обладнанням. 
АМОР, Молодіжна рада, Громадська рада 

Інше (за потреби): 

Проект завершується запуском локальних мереж/ точок доступу. По ходу роботи можлива зміна 
постачальника послуг на більш ефективнішого. Поточні витрати на зв'язок та обслуговування 
створеної у результаті проекту системи мають фінансуватися за рахунок м/бюджету та інших 
джерел.  

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

3.4. Зростання енергоефективності громади 
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ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

3.g. Проведення енергоаудиту громади та підготовка на цій основі Плану  дій зі сталого енергетич-

ного розвитку та клімату; його схвалення та реалізація 

НАЗВА проекту: Підвищення енергоефективності Баранівської міської ОТГ 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект мати-
ме вплив: 

Територія Баранівської міської ОТГ 

Орієнтовна кількість 
ОТРИМУВАЧІВ вигод від реалі-
зації проекту, тис.  

Усе населення Баранівської міської ОТГ – 24 тис. осіб 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на 
вирішення якої спрямований 
проект (до 100 слів): 

Приміщення установ, організацій та комунальних підприємств Баранівської міської ради, багатоква-
ртирні житлові будинки мають низький клас енергоефективності (переважно класи E,F,G) та спожи-
вають значну кількість енергетичних ресурсів. Так, прогнозовані витрати на оплату енергоносіїв у 
2017 році по об’єктах комунальної сфери громади складуть близько 8 млн.грн. Система опалення 
та енергоспоживання у більшості з них морально застарілі та потребують заміни. Приблизна зага-
льна потреба у капвкладеннях для термомодернізації  об’єктів комунальної власності становить 150 
млн. грн. Власних ресурсів міської ради та коштів громадян не вистачає на вирішення даної про-
блеми, а тому вона потребує комплексного системного підходу та залучення різних джерел фінан-
сування. Також досить низьким є загальний рівень культури енергоспоживання як у бюджетних 
установах, так і серед населення 
Забезпеченість домогосподарств лічильниками  газу та води – відповідно 98 % та 67% 

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації 
проекту (outcomes): 

У результаті реалізації проекту буде зменшено загальне енергоспоживання по громаді (муніципа-
льних сектор та багатоквартирні житлові будинки), підвищено клас енергоефективності будівель, 
підвищено рівень культури енергоспоживання, зменшено викиди СО2, залучено додаткові інвестиції 
у розвиток громади  

Очікувані безпосередні 
ПРОДУКТИ проекту (outputs): 

У результаті реалізації проекту буде: 

 проведено енергоаудит приміщень установ, організацій та комунальних підприємств Ба-
ранівської міської ради, багатоквартирних житлових будинків; 

 підготовлено та прийнято План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату на період 
до 2030 року і на його виконання – План заходів підвищення енергоефективності громади 
на 2018-2020 роки; 

 проведено навчання по енергозбереженню з відповідальними працівниками та технічним 
персоналом бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств, а також з насе-
ленням; 

 збільшено кількість багатоквартирних будинків, в яких створено ОСББ; 

 проведено заходи з термомодернізації приміщень установ, організацій та комунальних 
підприємств Баранівської міської ради, багатоквартирних житлових будинків; 

 збільшено частку спожитих енергетичних ресурсів, вироблених з альтернативних джерел; 

 покращено рівень екології (через зменшення викидів СО2) 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішнос-
ті проекту (кількісно вимірювані): 

Ключові показники-індикатори: 
- зменшення енергоспоживання установами, організаціями та комунальними підприємствами Бара-
нівської міської ради не менше, ніж на 20%  до кінця 2020 року (у порівнянні з базовим роком), зага-
лом до ОТГ – не менше, ніж на 30% до 2030 року; 
- зменшення викидів СО2 по Баранівській міській ОТГ (по секторах, зазначених у Плані дій зі сталого 
енергетичного розвитку та клімату) не менше, ніж на 30% до 2030 року (у порівнянні з базовим 
роком); 
- підвищення рівня забезпеченості лічильниками газу і води до 100%; 
- частка багатоквартирних житлових будинків, у яких створено ОСББ та впроваджують заходи з 
енергозбереження: до кінця 2020 року – 50%, до 2030 року – 100%; 
-  збільшення капіталовкладень у заходи з енергоефективності у порівнянні з попереднім роком (за 
рахунок різних джерел фінансування) – не  менше, ніж 30%; 
- доведення частки спожитих енергетичних ресурсів, вироблених з альтернативних джерел, до 15% 
до кінця 2020 року (у порівнянні з базовим роком) та до 40% до 2030 року. 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

Основні заходи проекту: 

 створення системи енергоменеджменту Баранівської міської ради; 

 проведення енергоаудиту приміщень установ, організацій та комунальних підприємств 
Баранівської міської ради, багатоквартирних житлових будинків; 

 підготовка проектів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату на період до 
2030 року та Плану заходів підвищення енергоефективності громади на 2018-2020 роки, а 
також та подальше їх затвердження на сесії міської ради; 

 проведення навчань по енергозбереженню з відповідальними працівниками та технічним 
персоналом бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств, а також з насе-
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ленням та учнівською молоддю; 

 проведення заходів з термомодернізації приміщень установ, організацій та комунальних 
підприємств Баранівської міської ради, багатоквартирних житлових будинків відповідно до 
прийнятого Плану дій/Плану заходів; 

 підготовка та подальша реалізація проектів по виробництву енергетичних ресурсів з аль-
тернативних джерел (будівництво сонячної електростанції та теплоелектростанції, що 
працює на біопаливі, встановлення геліосистем (для генерації електроенергії та підігріву 
води) на закладах освіти та медицини); 

 забезпечення постійного моніторингу споживання енергетичних ресурсів установами, ор-
ганізаціями та комунальними підприємствами Баранівської міської ради (із встановленням 
автоматизованої системи їх обліку). 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
2018 -2020 роки – перший етап; 
2021-2030 роки – другий етап 

ОБСЯГ фінансування проекту, 
тис. грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

10000 14000 20000 44000 

ДЖЕРЕЛА фінансування: 
Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, 
міжнародні донори, кошти громадян. 

ВІДПОВІДАЛЬНІ  за підготовку 
та реалізацію проекту: 

Підготовка проекту – заступник міського голови В.А.Савчук, відділ містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради; 
Реалізація проекту – структурні підрозділи Баранівської міської ради (відповідно до напрямків робо-
ти) спільно з партнерами. 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

 Баранівська міська рада – реалізація та фінансування; 

 Державний та обласний бюджети – фінансування; 

 Міжнародні організації – партнерство та фінансування; 

 Бізнес – партнерство, фінансування; 

 Громадяни – партнерство,  фінансування (житловий сектор). 

Інше (за потреби):  

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій відпо-
відає проект: 

 
3.5 Підвищення безпеки у кожному поселенні громади (у вимірах безпеки на дорогах, громадсь-

кої безпеки, пожежної, екологічної та ін) 
 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання яко-
го/-их забезпечує проект: 

3.h Встановлення систем зовнішнього відеонагляду у місцях ризику виникнення правопорушень 
 

НАЗВА проекту:  «Комплексна система відео спостереження -  у кожному селищі й селі громади» 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Територія Баранівської міської   ОТГ 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

Усе населення громади (24,5 тис. осіб) 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

Міська система відеоспостереження налічує 7 камер відеонагляду на території центральних 
вулиць міста. У Баранівському відділенні поліції працює відеосервер на 8 каналів.  
На території ОТГ  за 9 міс. 2017 року скоєно 72 крадіжки (у 2016 році -106), 7 дорожньо-
транспортних пригод (у 2016 році - 19). Кількість правопорушень у 2017 по відношенню до 2016 
році знизилась завдяки відеоспостереженню на 21% (на 18.2 правопорушення із 233 правопо-
рушень). Загальний відсоток розкриття злочинів – 51,6%. 
Проте 7 одиниць відеокамер та 8 зображень на моніторі у малій мірі забезпечують потребу в 
зниженні рівня злочинності. Роздільна здатність камер уночі дуже низька –  фіксується  лише 
рух силуету. Відсутня можливість розрізнити риси обличчя або номери автомобіля.  

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

1.Можливість безупинного моніторингу ситуації в режимі реального часу. 
2.Суттєве зменшення кількості правопорушень з 182 (2017 рік ) до 143 (план на 2018 рік). 
3.Супутній активізації роботи поліції  ремонт інфраструктури транспортних шляхів. 
4.Зменшення розміру збитків,що нанесені комунальному та приватному майну ( з 50-900 тис. 
грн. на рік до 5-700 тис. грн. на рік (20%)). 
5.Ріст рівня розкриття скоєних злочинів. (+10% рівня розкриття 2017 року (51,6*110%=56,8). 
6.Створення більш безпечного органічного середовища для життя.  
7.Отримання навиків скоординованої взаємодії всіх учасників та служб, відповідальних за без-
пеку міста. 
Слід очікувати,що проект позитивно вплине на енергоефективність. Контроль за збереженням 
майна посилить економію  бюджетних коштів,оскільки втрачене або понівечене майно не слід 
буде поновлювати. Вивільнені кошти буде  першочергово спрямовано на заходи з енергоефек-
тивності.  



 25 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

1.Облаштування системою відео спостереження об’єктів активного громадського руху. Збіль-
шення кількості з семи до тридцяти відеокамер «День-ніч».Їх буде розміщено на території 12 
старостатів - на вулицях, біля  шкіл, приміщень сільських рад. Використання камер - моніторинг 
пожежної  та техногенної безпеки,попередження злочинів. Камери матимуть здатність автома-
тично фіксувати номерні знаки транспортних засобів та  будуть обладнані системою розпізна-
вання облич.  
2.Поява комплексної система безпеки нового покоління з використанням технологій інтелектуа-
льного аналізу 
3.Поява системи швидкого реагування на скоєний злочин та розуміння невідворотності пока-
рання    
5.Своєчасне автоматичне оповіщенню про тривожні, загрозливі та надзвичайні події. 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

1.Показник Корисності Спостереження (поява 23-ти камер поліпшеного зразка покращить якість 
спостереження на 53%. Виходячи з аналітичних розрахунків,поточне значення охоплення насе-
лення камерами спостереження складає 28,6 %(розраховано як співвідношення кількості наяв-
них камер (7) до чисельності населення (24,5). При збільшенні їх кількості і якості відео зйомки  
значення зросте до 81,6 % (24,5-7-28,6%;24,5-30-81,6;81,6-28,6 = 53%). 
2. Збільшення рівня розкриття злочинів не менше, ніж на 5% щороку ( з 51,6 до 54,2%  (+ 5% до 
рівня розкриття)). 
3.Показник зменшення злочинності у результаті превентивних заходів (інформація про наяв-
ність відео спостереження буде застережливим заходом для зловмисників). При семи камерах 
рівень злочинності зменшився на 51 випадок, при тридцяти камерах – він зменшиться як міні-
мум у три рази (близько 160 випадків).  

Основні ЗАХОДИ проекту: 

1.Внесення змін до Комплексної програми забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку в Баранівській ОТГ на 2017 - 2020 роки 
(рішення сесії міської ради від 06.04.2017 року № 232) 
2.Придбання тридцяти відеокамер «День-ніч» з автоматичною фіксацією номерних знаків тран-
спортних засобів. 
3.Придбання накопичувача інформації та  комплексної система безпеки нового покоління з 
використанням технологій інтелектуального аналізу. 
4.Забезпечення паралельного приєднання до сервера камер приватних домоволодінь та торгі-
вельних закладів (порядка 80-ти камер,що знаходяться у приватній власності). 
5.Обладнання пріоритетних об’єктів камерами відеоспостереження та аварійними датчиками у  
першочерговому порядку. 
6.Передача придбаних основних засобів та приладдя  Баранівському відділенню поліції у позич-
ку (стаття  793 Господарського кодексу України). 
7.Виготовлення друкованих агітматеріалів задля напрацювання навичок у сфері запобігання 
злочинності та популяризації відеоспостереження. 
8.Проведення тестування приладів відеонагляду та швидкості реагування  на злочин підрозді-
лом національної поліції у режимі реального часу. 

ПЕРІОД реалізації проекту:  2018 рік  

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

327760   327760 

ДЖЕРЕЛА фінансування: 

Придбання системи відеоспостереження здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету  та 
інших джерел, не заборонених законодавством (донорські та грантові кошти,кошти 
ДФРР,залучення благодійників( меценатів)).Частину відеокамер буде отримано від благодійних 
організацій в якості матеріальної допомоги. 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Відділ благоустрою та житлово-комунального господарства спільно з  
Громадською та Молодіжною радою  а також  Баранівським відділенням поліції. 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Фінансування – кошти міського бюджету, міжнародні донори, жителі громади. Реалізація – відділ 
благоустрою та житлово-комунального господарства спільно  з Молодіжною ра-
дою,Громадською радою, сектором ДСНС. 
Партнерство на основі взаємної відповідальності за функціонування  системи  відеоспостере-
ження – Баранівське відділення поліції. 

Інше (за потреби):  

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій відпо-
відає проект: 

 
3.5 Підвищення безпеки у кожному поселенні громади (у вимірах безпеки на дорогах, громадсь-
кої безпеки, пожежної, екологічної та ін) 
 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання яко-
го/-их забезпечує проект: 

3.i Cтворення та оснащення добровільних пожежних команд (ДПК) 
 

НАЗВА проекту: «Організація місцевої пожежної охорони із залученням добровільних команд для запобі-
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гання та ефективного 

реагування на надзвичайні події» 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

                         Територія Баранівської міської   ОТГ 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

                         Усе населення громади (24,5 тис. осіб) 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

Кількість пожеж та інших надзвичайних подій (далі - НП) упродовж останніх 10-ти років на тери-
торії ОТГ складає 55-60 випадків на рік, з яких 70% - у сільській місцевості. Швидкість реагуван-
ня на виклик у середньому становить 10-15 хвилин. Середній час слідування на подію -  15/40 
хвилин. Розміри прямих і побічних збитків -  від 50 до 900 тис грн/пожежу. Як правило, є жертви 
та постраждалі.  
Кількість спеціальної техніки (пожежних автомобілів, гідрантів) є недостатньою для адекватного 
реагування - на балансі сектору управління ДСНС перебуває 5 одиниць спецтехніки (одне де-
по). Автомобілі придатні до використання (відпрацювавши три експлуатаційні терміни), але на 
добу їх обслуговує лише 4 працівники ДСНСУ. Хоча ДБН №360-92** визначає радіус  обслуго-
вування пожежною частиною  не більше 3 км, наразі  сектор ДСНСУ у Баранівці обслуговує 
територію  міста, селища та 32-ти двох сіл (59,0 тис. га). Існує проблема недостатньої кількості 
пожежних водойм.  

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

1.Зменшення середнього часу очікування на приїзд пожежного авто та /або прибуття  доброві-
льних пожежників з 30-ти до 10-ти хвилин. 

3.Супутній активізації роботи МПО ремонт транспортних шляхів. 

4.Зменшення розміру збитків та кількості жертв пожеж та інших технокатастроф. 

5.Розуміння доцільності  недопущення виникнення пожеж (50%) 

6.Створення безпечного органічного середовища для життя.(10-80%) 

7. підвищення енергоефективності - контроль за використанням електроприладів запорука не 
лише пожежної безпеки, а й мінімізація  енергетичних втрат. Режим економії, а відтак посилення 
контролю за перегріванням приладів дасть можливість економити близько 5% енергоресурсів.  

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

1. Структурний підрозділ (посадова особа) міської ради з питань цивільного захисту громади. 1 
місцевий пожежно-рятувальний підрозділ (МПРП) в м. Баранівка з цілодобовим чергуванням і 
диспетчерською (штат - 26 ос). 

2. Добровільні пожежні команди/дружини на території усіх старостатів. Кількісний склад - не 
менше 10 ос.  

3.Система оповіщення: 1 ПК для  групового SMS - повідомлення  членів ДПК,  сирени з дистан-
ційним керуванням через GSM зв’язок, навчання 4 диспетчерів (курси підготовки). 

4. схвалена Програма пожежної та техногенної безпеки. Статут комунальної установи «Місцева 
пожежна охорона» (далі - МПО) 

5. Система фінансового заохочення членів ДПК, які приймають участь у відповідних заходах (60 
грн. за виклик (3200/20 днів/8 годин=20 грн. на годину)). 

6. Пожежні водойми та пожежні гідранти у старостатах та у центрі громади. 

7. Навчальний плацдарм для проведення навчань членів ДПК  

8. Щорічні змагання з ПО під егідою міського голови (вручення дипломів переможцям, призи, 
сувеніри). 
9. Оновлення матбази – збільшення к-сті пожежних автомобілів (з 5 до не менше 7) та інвента-
рю, обладнання.  

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

1.Показник  Швидкості реагування - збільшення швидкості прибуття на пожежу з 25-45 хвилин 
до 10-20 хвилин. 
2.Показник Розуміння Доцільності (зростання відповідальності за  дотримання правил пожежної 
безпеки, безпеки життєдіяльності). Поточне значення - 30% (населення), очікуване-40% (насе-
лення). Джерело – соцопитування, статистичні дані. 
4. Показник Реальної Безпеки (зменшення кількості пожеж  в ОТГ на   10 % - до 30-40 пожеж на 
рік. 
5.Показник Превентивних Заходів (забезпечення  багатоквартирних будинків та приватного  
житла  вогнегасниками коштом міського бюджету  на 50% до потреби).  
6.Показник Підготовленості (атестація «добровольців-вогнеборців» у кількості не менше 140 
осіб ). 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

1.Напрацювання проекту та прийняття Програми пожежної та техногенної безпеки в ОТГ, а 
також Програми  змагань пожежників під егідою міського голови. 

2.Затвердження Статуту комунальної установи «Місцева пожежна охорона», а також прийняття 
рішення про систему фінансового заохочення членів ДПК. 

3. Набір у місцевий пожежно-рятувальний підрозділ в м. Баранівка 

4. Проведення інформаційної кампанії для набору добровольців, у т.ч. ініціювання зборів Моло-
діжної ради з метою формування добровільних пожежних команд «Добровольці-вогнеборці».  
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5.Закупівля обладнання, спецзасобів, наборів індивідуального захисту, іншого оснащення. За-
купівля/отримання в якості  гуманітарної допомоги пожежних автомобілів (7-10 одиниць спецте-
хніки). 

6. Ремонт існуючого пожежного депо для базування  центральної садиби МПО та проведення 
тренувань. Підготовка приміщень для розміщення пожежних депо у старостатах. 

7. Виготовлення агітматеріалів задля напрацювання навичок у сфері запобігання техногенних 
катастроф. 

10.Проведення тренувань для напрацювання механізмів реагування на пожежні та техногенні 
катастрофи. Залучення до тактичних навчань фахівців з пожежно-техногенної безпеки 

12.Вдосконалення підготовки рятувальників з числа жителів старостатів (молоді)  та напрацю-
вання механізмів організації гасіння пожеж 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
з 01.04.2018 - до 01.11.2020 
 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

2100,0 8000,0 6539,7 16639,7 

ДЖЕРЕЛА фінансування: 

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення МПРП здійснюється за рахунок коштів 
місцевого бюджету  та інших джерел, не заборонених законодавством (донорські та грантові 
кошти,кошти ДФРР,залучення благодійників(меценатів)).Заплановано отримання пожежного 
автомобіля (спецтехніки) в якості благодійної допомоги від міста-побратима Лукова (Польща). 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Відділ благоустрою та житлово-комунального господарства спільно з  
Молодіжною  та Громадською радою, Баранівський РС ДСНС, сільські та селищні старости. 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Фінансування – кошти міського бюджету, міжнародні донори, жителі громади. Реалізація – відділ 
благоустрою та житлово-комунального господарства спільно  з Молодіжною радою та Громад-
ською радою. 
Партнерство – відділ національної поліції та сектор ДСНС. 

Інше (за потреби): ЯКА ПОТРЕБА У ВИДАТКАХ З М/БЮДЖЕТУ НА УТРИМАННЯ МПРП ТА МЕРЕЖІ ПОЖ.ДЕПО? 

 

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку до Стратегічної цілі 4.  ДРУЖНЄ УРЯДУВАННЯ: ЯКІСНІ і 
ДОСТУПНІ ОСВІТНІ, МЕДИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ і АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

4.1. Забезпечення доступності адміністративних та соціальних послуг для фізичних та юридич-
них осіб 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

4а. Створення центру надання адміністративних послуг та мобільного офісу з надання адмініст-
ративних та соціальних послуг 

НАЗВА проекту: 
Будівництво адмінбудинку і закупівля автомобіля та необхідного обладнання  для  мобі-
льного офісу з надання адміністративних та соціальних послуг 
 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Баранівська ОТГ 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

24 ( в перспективі 40 тис.) 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

Центр надання адміністративних послуг Баранівської ОТГ (далі - ЦНАП) знаходиться у примі-
щенні районної ради. Загальна площа відведена під ЦНАП (48.8 кв.м.) недостатня для організа-
ційного забезпечення надання адміністративних послуг (протягом липня-вересня 2017 року 
надано 1200 адміністративних послуг, з яких найпопулярніші (40 %) - адмінпослуги із земельних 
питань. Всього надається 44 види адмінпослуг. 25% послуг надано не жителям Баранівської 
ОТГ. Середня тривалість очікування в черзі в середньому складає 8 хв. Крім цього, в приміщен-
ні ЦНАП не реалізовано принцип відкритого простору, а також відсутня можливість влаштуван-
ня автостоянки для автомобілів відвідувачів. Так як ЦНАП розміщений у приміщенні державної 
установи - в`їзд приватного транспорту заборонений. Обмежений доступ для людей з особли-
вими потребами. В даному приміщенні обладнано лише три робочих місця для адміністраторів 
центру, площа сектору очікування для громадян не передбачена. 
Недостатня площа приміщення ЦНАП стримує його розвиток. Проблемним питанням залиша-
ється відсутність інформаційних терміналів для самообслуговування, відсутність надання супу-
тніх послуг (виготовлення копій документів, фотографування, надання банківських послуг тощо). 
Проблема також є віддаленість сільських населених пунктів від центру громади.  
Якість інтернет-зв’язку відмінна. 

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

25. Для 18 тис. дорослого населення ОТГ буде покращення доступності та якості надання 
адміністративних послуг. 

26. Зокрема, 11 тис. жителів віддалених населених пунктів матимуть змогу отримувати за 
графіком адміністративні та соціальні послуги безпосередньо в населеному пункті за-
вдяки роботі мобільного офісу 
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27. Отримання пакету послуг (включаючи супутні послуги) жителями в одному приміщенні. 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

1.Матимемо нове сучасне приміщення (площею 500 кв.м.) зі всією інфраструктурою та облад-
нанням на 20 робочих місць (з яких 5-6 держадміністратори), в якому додатково можна розміс-
тити всі соціальні служби ОТГ із залученням районних фахівців (газ, РЕМ та ін) (розрахунково 
на 70 відвідувань в день). 
2. Створено належні умови для надання якісних адміністративних послуг населенню (послуги 
надаються за принципом «Єдиного вікна», зональна розділеність приміщення на зону очіку-
вання, зону обслуговування, фронт-офіс, бек – офіс та ін.). На сьогодні надається 44 види ад-
мінпослуг, щороку плануємо збільшувати їх кількість на 25%. 
3. Створено належні умови для роботи персоналу ЦНАП (облаштовано побутову кімнату, де 
персонал має змогу залишити одяг, попити каву та ін.). 
4. Придбано мікроавтобус із сучасним обладнанням  для надання адміністративних та соціаль-
них послуг жителям ОТГ. 
5. Впроваджено систему моніторингу надання адміністративних послуг та зворотнього зв’язку. 
6. Надання консультаційних послуг в онлайн режимі.  
7. 2 адміністраторИ ЦНАПу успішно проходять тренінги щороку/ у перший рік  
 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

23. Задоволеність відвідувачів, як споживачів послуг, новими стандартами якості надання 
адміністративних послуг. – ЯК ВИМІРЯТИ? 

24.  Зменшення на 60 % (до 3 хв. середнього часу очікування у черзі ЦНАП.. МОЖЛИВО 
ЗАМІНИТИ НА ТАКИЙ: «Час подачі документів не перевищує 20 хвилин, отримання 
рішень - до ХХ хв»(20 ХВ ЦЕ ДЛЯ ВЕЛИКИХ МІСЬКИХ ЦНАПІВ. ЯКЩО У НАС БУДЕ 
МОЖЛИВІСТЬ ПРИЙНЯТИ ДОКУМЕНТИ ЗА 3-5 ХВ, ТО ЧОМУ ЦЬОГО НЕ 
ПРОПИСАТИ? 

25. Кількість сільських жителів ОТГ, які отримали адміністративні/ та соціальні послуги за-
вдяки роботі мобільного офісу – не меншу 800 ос./місяць (або 30-35 ос/день). 

26. Збільшення кількості відвідувачів на 20% завдяки зверненню до ЦНАП жителів, які не 
проживають на  території ОТГ. 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

29. Придбання автомобіля з необхідним обладнанням. 

30. Визначення земельної ділянки під будівництво. 

31. Підготовка інвестиційного проекту по будівництву. 

32. Затвердження на сесії міської ради фінансових показників (за умови співфінансуван-
ня). 

33. Подання проекту на конкурс. 

34. Навчання персоналу  

35. Моніторинг та оцінювання 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
з (06.2018) - до (12.2020) 
 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

3000 2800 4000 9800 

ДЖЕРЕЛА фінансування: Місцевий бюджет (30%), державний бюджет - ДФРР (70%). 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель, відділ благоу-
строю та жкг міської ради 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

До роботу будуть залучені проектні, будівельні організації. 

Інше (за потреби):  

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

4.2  Підвищення доступності та якості освітніх послуг (інфраструктура, кадри, фінансування). 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

4. b Забезпечення дітей дошкільного віку (3-6 років) і молодших школярів  (1-4 клас) якісними 
умовами  для освіти у межах їхніх  пунктів проживання (ремонти, оснащення ДНЗ, ЗНЗ 1 ступе-
ня). 

НАЗВА проекту: 
Капітальний ремонт ДНЗ та ЗНЗ I ступеня  у сільських населених пунктах Баранівської 
ОТГ 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Баранівська ОТГ 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

Діти дошкільного віку Вірлянського старостату – 40 осіб, працівники ДНЗ – 14 осіб; Зеремлянсь-
кого старостату – 24 дитини, 7 працівників; Кашперівський старостат – 47 дітей, 21 працівник; с. 
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Острожок – 31 дитина, 11 працівників; Суємецький старостат – 27 дітей та 11 працівників, Поля-
нківський старостат – 75 дітей та 24 працівники; Явненський старостат- 19 дітей та 2 працівники. 
Молоді батьки ОТГ. Всього – бл 1200 ос.  
ЗА ДАНИМИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ (див доданий ексель) – це не найпроблемніші ДНЗ за станом 
приміщень. Чому їх вибираємо?  

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

Усього в ОТГ працюють 16 ДНЗ, в яких понад 700 дітей, 60 вихователів, 115 осіб іншого персо-
налу. З них у згаданих 7 старостатах – 7 ДНЗ, 268 дитини, 27 та 64 осіб персоналу відповідно.  
Незадовільний стан приміщень, а подекуди їх відсутність не дозволяють запровадити комфортні 
умови проведення навчально-виховного процесу в ДНЗ.  
За період експлуатації більшості ДНЗ в сільській місцевості (з 1965 - 1989 року) елементи будів-
лі стали непридатними для нормальної експлуатації. Відповідно існують ризики для здоров’я 
дітей та вихователів та відвідувачів. Водночас збитки від руйнування та пошкодження основних 
фондів невиробничого призначення складають 300,27 тис. гривень, клас наслідків (відповідаль-
ності) об’єкту будівництва – СС2, ІІІ-я (третя) категорія складності. 

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

33. Підвищення комфортності проживання у селі молодих сімей 

34. Зменшення соціальної напруги серед сімей з дошкільнятами 

35. Кращі умови перебування дітей в ДНЗ 

36. Зменшення захворюваності серед дітей, що відвідують ДНЗ 

37. Економія бюджетних коштів на енергоносії- до 20% щороку 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

37. Відремонтовано та  утеплено  5 чи 7 ??ДНЗ – НАВІЩО ЗГАДУВАТИ ВИЩЕ 7 
СТАРОСТАТІВ?  

38. Оснащено ?? 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

14. Кількість дітей , що відвідують ДНЗ зросла  не менше, ніж на 25% (з 173 (чи 211?-
див ексель)  до 223) 

15. Збільшення народжуваності на селі на 5%  
16. Зменшення видатків на утримання ДНЗ (енергоносії)  

Основні ЗАХОДИ проекту: 

1. Виготовлення 5 ПКД на проведення капітальних ремонтів ДНЗ. 

2. Капітальний ремонт ДНЗ « Ялинка» смт Полянка – утерплення фасаду приміщення, 
заміна вікон, внутрішній ремонт приміщенн. 

3. Капітальний ремонт ДНЗ с.Вірля – утеплення фасаду, заміна вікон, оновлення сантех-
ніки, внутрішній ремонт. 

4. Капітальний ремонт ДНЗ с.Кашперівка -  утерплення фасаду приміщення, заміна вікон, 
внутрішній ремонт приміщенн. 

5. Капітальний ремонт ДНЗ с. Острожок - утерплення фасаду приміщення, заміна вікон, 
внутрішній ремонт приміщенн. 

6. Капітальний ремонт ДНЗ «Теремок» с.Суємці - утерплення фасаду приміщення, заміна 
вікон, внутрішній ремонт приміщення. 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
з (місяць / рік) - до (місяць / рік) 
січень 2018 – грудень 2020 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

2000,0 2000, 1000,0 5000,0 

ДЖЕРЕЛА фінансування: ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Николишин Р.З. – начальник відділу освіти Баранівської міської ради.  

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Баранівська міська рада, Відділ освіти Баранівської міської ради 

Інше (за потреби): 
Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту. 
 

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ .Стратегії, якій 
відповідає проект: 

4.3. Підвищення доступності та якості послуг у сфері охорони здоров’я (інфраструктура, кадри 

фінансування) 

 ЗАВДАННЯ стратегії, виконання 
якого забезпечує проект 

4d. Розбудова у відповідності до потреби громадян мережі закладів, які надають первинну ме-

дичну допомогу та медико-соціальну опіку (паліативну допомогу (ремонти, оснащення закладів 

обладнанням і авто/мопедами) у т.ч. із залученням ресурсів релігійних конфесій) 
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 НАЗВА проекту Оснащення автомобілями та портативним медобладнанням «невідкладної» меддопомоги 

 ТЕРИТОРІЯ, на яку проект мати-
ме вплив 

с.Глибочок , с.Марківка, с.Берестівка, с.Мирославль, с.Зрубок, с.Ситисько, с.Явне, с.Ялишів, 

с.Лісове, смт. Полянка, с.Рогачів, с.Острожок, с.Климентіївка, с.Рудня, с.Млини. 

 Орієнтовна кількість 
ОТРИМУВАЧІВ вигод від реаліза-
ції проекту, тис. 

Загальна кількість -  7910   осіб 

 Стислий опис ПРОБЛЕМИ на 
вирішення якої спрямований 
проект (до 100 слів) 

Третина мешканців ОТГ проживають на відстані понад 3 км до «своєї» АЗПСМ.  

У середньому за рік надходить 9240 викликів лікаря ПМД додому до пацієнта (через відсутність 

транспорту 80% викликів, що поступили обслуговуються фельдшерами), з них 30% переадресо-

вуються з обласного центру ЕМД, оскільки це виклики до хворих з хронічними серцево-

судинними захворюваннями (найчастіше). Водночас усю територію ОТГ обслуговує лише 4 авто 

«невідкладної» ( з них 3 – експлуатується понад 8 років)  

Крайні пункти зони обслуговування АЗПСМ у Баранівці: на заході - Мирославль (23 км до Бара-

нівки) і Берестівка (17 км), на сході - Явне і Ялишів (29 км), на півдні - Глибочок (11 км), на півно-

чі – Вірля (6 км). 

В АЗПСМ с.Рогачів, смт. Полянка, відсутній санітарний транспорт. До АЗПСМ с.Рогачів нале-

жить ще 2 ФАПи (с.Климентіївка, с.Острожок). До АЗПСМ смт. Полянка села не прикріплені, 

тому достатньо мопеда. 

Також необхідний автомобіль для обслуговування сіл Берестівка, Мирославль, Зрубок, Явне, 

Ялишів, Лісове, с.Йосипівка, с.Вірля, с.Табори,с.Стара Гута 

Також необхідно придбати автомобіль в заплановану АЗПСМ с.Глибочок. для обслуговування 

сіл Глибочок, Марківка, та транспортування хворих в Баранівську КЦРЛ на госпіталізацію. 

 Очікувані  кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації прое-
кту (outcomes) 

1. Підвищення доступності первинної медичної допомоги мешканцям   ОТГ. 

2. Зменшення захворюваності на серцево-судинні та інші захворювання (у середн. на 30%). 

3. Врахування потреби мешканців у меддопомозі «на дому» при визначенні пріоритетів будівни-

цтва/ремонтів автодоріг (зокрема побудова дороги з с.Ялишів до мікрорайону Заріччя, та з 

с.Зеремля до с.Середня (кілометраж буде вдвічі менший), капремонт дороги між с.Кашперівка в 

с. Жари,  між с.Рогачів і с. Смолдирів)  

 Очікувані безпосередні 
ПРОДУКТИ проекту (outputs) 

1. санітарні автомобілі (легкові авто типу УАЗ) , мопеда з GPS-трекерами (для постійного моні-

торингу руху ): 

- 1 автомобіль АЗПСМ с.Рогачів 

- 1 автомобіль  АЗПСМ с.Глибочок 

-  1 автомобіль АЗПСМ м.Баранівка (дві приписні дільниці) 

- 1 автомобіль  АЗПСМ с.Кашперівка 

- 1 мопед АЗПСМ смт. Полянка  

2.  12 портативних кардіографів, 12 портативних  сумок-укладок, 12 глюкометрів 

3. Засоби зв’язку (мобільні телефони, додатково для с.Зеремля та смт.Полянка – рації.) 

4. Планшети для лікарів- 15 (для записів в ел.реєстр, ел.медкартку) 

 Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

1. Забезпечення обслуговування викликів на дому в віддалених від АЗПСМ селах та зменшення 
часу доїзду для надання невідкладної допомоги (у хвилинах це не можна відобразити, оскільки 
сімейна медицина не екстрена медична допомога і нормативи доїзду у хвилинах відсутні). 
2. 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%) 
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 Основні ЗАХОДИ проекту:       1.  Проведення тендеру по  закупівлі санітарних автомобілів та обладнання 

2. Оформлення документації по реєстрації автомобілів та реєстрація автомобілів  у сер-
вісному центрі. 

3. Навчання медпрацівників  
4. Тендер на закупівлю ПММ для авто (для цього – збільшення видатків з місц. Бюджету!)  

 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
фінансування проекту тис. грн... 

   01.01.2018 – 01.12..2020 
 
 

ОБСЯГ фінансування проекту, 
тис.грн. 

 1 рік                           2 рік                 3 рік               всього 
818600                      409300           409300 1 637, 200   
 

ДЖЕРЕЛА фінансування ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори. 
 

 ВІДПОВІДАЛЬНІ     за підготовку 
та                                    реалізацію 
проекту: 
 

Головний лікар Баранівського ЦПМСД   Сус В.С. 
 
 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту 

 

Інше (за потреби) Місце базування авто – АЗПСМ ,куди буде придбаний автомобіль 
За кермом нових авто – найняті водії  
 
Збільшення парку авто невідкладної потребує збільшення видатків місц бюджету на ПММ, тех-
обслуговування авто (110 тис грн у 2018 році), а також доплати лікарям ПМД за обслуговування 
викликів «на дому» (100 тис. грн у 2018 році ) та інші витрати- загалом 210 тис. грн у 2018 році 
 

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

4.3. Підвищення доступності та якості послуг у сфері охорони здоров’я (інфраструктура, кадри 
фінансування) 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

4d. Розбудова у відповідності до потреби громадян мережі закладів, які надають первинну ме-
дичну допомогу та медико-соціальну опіку/паліативну допомогу (ремонти, оснащення закладів 
обладнанням і авто/мопедами) у т.ч. із залученням ресурсів релігійних конфесій 

НАЗВА проекту: 
Будівництво лікарської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в с. Глибо-
чок 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

с.Глибочок , с.Марківка,  

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

Всього - 1161 ос, в т.ч.  с. Глибочок  - 861, с. Марківка – 400 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

До утворення Баранівської ОТГ первинна медична допомога населенню сіл Глибочок і Марківка 
надавалась АЗПСМ смт.Першотравенськ.. У результаті формування ОТГ, до складу якої не 
увійшло смт Першотравенськ, мешканці с. Глибочок залишились без медичного закладу.  
Доцільно відкрити в с.Глибочок лікарську амбулаторію, до якої увійде ФП (с.Марківка). Відстань 
між селами Марківка і Глибочок 3 км.. 

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

38. Підвищення якості та доступності медичної допомоги мешканцям пд.частини ОТГ 

39. Зменшення захворюваності населення на серцево-судинні (у сер. на 28%) та інші захво-
рювання 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

1. відкриття лікарської АЗПСМ, оснащеної відповідно до Табеля оснащення,  площею 200,2 
кв м з внутр.санвузлом, розрахунковою потужністю у 40  відвідувань. При амбулаторії буде 
функціонувати  денний стаціонар на 4 ліжка, службове житло 70 кв.м.,обов’язкова наяв-
ність авто невідкладної допомоги, передбачена наявність аптечного пункту. 

2. надання медичної допомоги на дому, невідкладної допомоги, профоглядів 

3. нові робочі місця (посада лікаря ЗПСМ та 2 посади медсестер) 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

1.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%); 
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- Деформуючий артроз (з 90 до 30 – на 67%); 
- Туберкульоз (з 2 до 0 – на 100%). 

2. Покращення якості профілактичних медичних оглядів. Рання діагностика захворювань. Попе-
редження первинної інвалідності внаслідок  загального захворювання (зменшення з 7 випадків у 
2016 році до 2 у 2020 році)  
3. Зменшення часу доїзду лікаря ПМД до хворого з 20 до 5 хв 

Основні ЗАХОДИ проекту: 

Проведення тендеру по визначенню генпідрядника з будівництва амбулаторії; 
Виготовлення проектно-кошторисної документації; 
Роботи з контролю якості робіт та строків виконання; 
Подання декларації про початок робіт та отримання декларації про готовність об’єкту до екс-
плуатації; 
Закупівля обладнання, інвентаря, комп’ютерної техніки для амбулаторії: 
Налагодження якісного Інтернет-зв’язку в амбулаторії;  
Відбір (?) та підготовка/навчання/атестація (за потреби) кадрів амбулаторії; 

Відкриття амбулаторії ЗПСМ. 

Проведення масової кампанії профогляду новою АЗПСМ 

ПЕРІОД реалізації проекту:  01.2018 – 12. 2019 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 
 
 

Разом 

2 000 1 500 0 3 500 

ДЖЕРЕЛА фінансування: ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Головний лікар Баранівського ЦПМСД   Сус В.С. 

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

 

Інше (за потреби): 

Оскільки при амбулаторії планується службове житло .то кадрове питання забезпечення ліка-
рем буде вирішено.  Плається приєднання смт. Першотравенськ до Баранівської ОТГ. Жителі 
сіл Марківка та Глибочок  лабораторно будуть обстежуватись в АЗПСМ смт. Першотравенськ , 
як і було до утворення Баранівської ОТГ. 

 
Технічне завдання на проект місцевого розвитку 

до Стратегії розвитку 
 

Операційна ЦІЛЬ Стратегії, якій 
відповідає проект: 

4.3 підвищення доступності та якості послуг у сфері охорони здоров’я (інфраструктура, кадри, 
фінансування) 

ЗАВДАННЯ Стратегії, виконання 
якого/-их забезпечує проект: 

4.f створення багатофункціонального реабілітаційного центру (обслуговування дорослих та 
дітей), мобільних груп психологічної підтримки для кризових сімей, зокрема з воїнами АТО   
 

НАЗВА проекту: 

Створення багатофункціонального реабілітаційного центру (обслуговування дорослих та 
дітей)   
 
 

ТЕРИТОРІЯ, на яку проект матиме 
вплив: 

Баранівська об’єднана  громада, можливе заключення міжмуніципальних угод 

Орієнтовна кількість ОТРИМУВАЧІВ 
вигод від реалізації проекту, тис. ос 

981 чол. 

Стислий опис ПРОБЛЕМИ, на вирі-
шення якої спрямований проект (до 
100 слів): 

На території громади відсутні заклади, які б надавали послуги для осіб з фізичними обмежен-
нями, для осіб після травм, поранень, хвороб. Таких в ОТГ є  980 чоловік,  зокрема 211 воїнів 
АТО. 
Не має закладу, який займався б ранньою реабілітацією дітей. Таких в ОТГ 112 осіб. 
Лише незначний процент сімей, в яких є особи з інвалідністю, в тому числі і діти (більшість 
фінансово неспроможні)  можуть дозволити собі поїхати в інші регіони та проходити необхідну 
реабілітацію з визначеною періодичністю та обсягом.  На сьогодні відсутній комплексний підхід 
до процесу реабілітації, а саме поряд з медичною реабілітацією немає супроводження та  підт-
римки в період між реабілітаціями, відсутня робота по соціалізації осіб з інвалідністю. 

Очікувані кількісні та якісні 
РЕЗУЛЬТАТИ від реалізації проекту 
(outcomes): 

 1. доступність реабілітаційних послуг для усіх жителів громади.  

2. покращення стану здоров’я осіб з інвалідністю, підвищення їх соціальної адаптації. 

1. Забезпечення дітей-інвалідів  соціальною реабілітацією та адаптацією з метою їх наступної  
інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл; 
2. Покращення  умов для всебічного розвитку, засвоєння дітьми знань, умінь і навичок з метою 
підготовки їх до здобуття дошкільної освіти, загальної середньої освіти, з урахуванням рекоме-
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ндацій лікарів; 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

1.  Багатофункціональний центр реабілітації у м.Баранівка, вул. Зв’ягельська, 66 (загальною 
площею 190 кв м, розрахований на 15 відвідувачів на день), відповідно оснащений, в якому 
працюють 10 працівників, зокрема: реабілітолог (2 шт. од.), психолог, педагог соціальний, лого-
пед, масажист (2 шт. од.), сестра медична, водій, прибиральник службових приміщень; 
2. Організація поряд зі стаціонарною виїзної форми роботи  реабілітолога та масажиста; 
3. Індивідуальні програми реабілітації та залучення до участі в цій програмі батьків та (або) 
законного представника; 
4. Підготовка батьків дітей-інвалідів до продовження реабілітаційного процесу з дітьми-
інвалідами поза межами Центру, соціально-педагогічний патронат таких сімей; 
5. Комплексна соціальна, психологічна, педагогічна та інші види реабілітації, соціальна адапта-
ція дітей-інвалідів; 
7. Забезпечення  транспортними послугами (до місця розташування Центру та до місця прожи-
вання особи з інвалідністю). 
8. Поєднання  роботи психолога в центрі реабілітації та по місцю проживання кризової сім’ї. 
 

Ключові ІНДИКАТОРИ успішності 
проекту (кількісно вимірювані): 

1. Процент охоплення послугами реабілітації (поточні - 0, очікувані - не менше 70 % тих, хто її 
потребує).  
2. Виявлення та розвиток здібностей людей з обмеженими фізичними можливостями (поточні – 
0, очікувані – 20% від тих, хто пройшов курс реабілітації). 
3. Соціалізація та сприяння зайнятості людей з інвалідністю  (поточні – 0, очікувані – 20% від 
тих, хто пройшов курс реабілітації).  

Основні ЗАХОДИ проекту: 

1. Проведення ремонтних робіт приміщення в м.Баранівка, вул.Звягельська, 66 під бага-
тофункціональний центр реабілітації.  

2. Закупівля обладнання та інвентарю. 
3.  Навчання персоналу багатофункціонального центру реабілітації. 
4. Забезпечення умов для відновлення фізичного та психологічного  стану  здоров’я, роз-

виток творчого потенціалу молоді, соціалізація. 

ПЕРІОД реалізації проекту:  
з 01.02.2018 р - до (31.12.2019 р) 
 

ОБСЯГ фінансування проекту, тис. 
грн.: 

1-й рік 2-й рік 3-й рік Разом 

2959,00 79,00 79,00 3117,00 

ДЖЕРЕЛА фінансування: 
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення реабілітаційного центру   здійснюється за 
рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів, інших джерел  незаборонених законодавством  
(грантові кошти , залучення благодійників, меценатів ). 

ВІДПОВІДАЛЬНІ за підготовку та 
реалізацію проекту: 

Управління надання соціальних послуг Баранівської міської ради  

Потенційні УЧАСНИКИ /партнери 
проекту: 

Баранівська міська рада, Управління надання соціальних послуг, відділ освіти, медичні заклади, 
жителі громади, благодійні фонди . 
 

Інше (за потреби): 

Проект завершиться створенням Центру, подальше його функціонування та утримання має 
відбуватися за кошти відповідного місцевого бюджету, часткової оплати послуг (умови надання 
послуг та тарифи на них мають затвердитись рішенням сесії міської ради)  та інших джерел.  
Річна потреба у таких коштах складатиме порядку 1 млн. грн. (оплата праці, комунальні платежі, 
утримання установи).  
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