ПЛАН
місцевого економічного розвитку
Баранівської міської об'єднаної
територіальної громади

місто Баранівка,
Україна

«План розроблено за підтримки Ініціативи Європейської комісії
«Мери за економічне зростання» та розглянуто експертами Світового Банку, які вважають,
що план відмінно відповідає принципам вищезазначеної Ініціативи ЄК. Зміст документу є
власністю та відповідальністю Баранівської міської ради
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Передмова мера
Шановні земляки та партнери,
Повідомляю Вас про появу даного документу як продукту роботи над розбудовою
економіки громади в рамках Ініціативи «Мери за економічне зростання»
У результаті впровадження децентралізації як ключової реформи на шляху до розбудови
українського суспільства Баранівська міська рада створила об’єднану територіальну
громаду (далі – ОТГ) в числі перших у Житомирській області. У якості новоствореної
громади ми маємо активне соціальне обличчя. Протягом 2011-2017 років позиціонуємо
себе як «прогресивна провінція». У 2017 році наші зусилля було спрямовано на
забезпечення позитивних тенденцій розвитку
міста та 34-х населених пунктів (приєднаних сіл та
селища),
енергозбереження,
поліпшення
життєвого рівня населення, забезпечення його
соціального захисту. Незважаючи на складну
політичну та економічну ситуацію в країні та
дефіцит бюджету проводиться клопітка робота над
впровадженням Плану в рамках Ініціативи «Мери
за економічне зростання»..
Баранівка має своє, не схоже на інші населені
пункти, обличчя. Упорядковані місця відпочинку,
барвиста ілюмінація центральних вулиць, широка
мережа торговельних та побутових підприємств, усе це робить місто по-справжньому затишним і
комфортним.
Цей план місцевого економічного розвитку,
містить дії та заходи, успішне впровадження яких
у два наступні роки, сприятиме подальшому
розвитку підприємництва, створенню нових
робочих місць на сам перед серед молоді, та
підвищення добробуту членів нашої громади. Впевнений, що у започаткованому
партнерстві бізнесу та влади цей план буде успішно впроваджений.
З найкращими побажаннями,
Підпис
Анатолій Душко Міський голова

Щоб отримати копію цього Плану,

будь ласка, зверніться до:
Олени Дем’янюк,
Радника з питань місцевого економічного розвитку
38((097) 450-50-48;
lenademprogekt@gmail.com.
План розміщено на http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/
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1. Резюме
Наприкінці жовтня 2017 року лідери Баранівської міської ОТГ за консалтингової
підтримки Інституту громадянського суспільства завершили розробку Стратегії розвитку
до 2020 року, яка була схвалена міською радою ОТГ.
Окрім цієї значимої ініціативи постала необхідність розробити План місцевого
економічного розвитку за методикою та за підтримки Ініціативи ЄС «Мери за економічне
зростання». Дотримуючись певного структурованого процесу, було створено робочу групу
з підприємців, представників міської ради, громадських організацій. Члени цієї групи
активно працювали та розробили План розвитку економіки громадизапідтримки
секретаріату проекту «Мери за економічне зростання», радники якого успішно виконували
функції консультантів та координаторів.
У листопаді 2017 р. членами робочої групи (далі РГ) було проаналізовано сильні та слабкі
сторони міста (аналіз внутрішніх чинників) й оцінено позицію міста порівняно з іншими
містами України, з якими Баранівка конкурує за робочі місця та інвестиції. Результати
SWOT , що проводилися під час розробки Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ було
обговорено, доповнено та схвалено робочою групою 24 листопада 2017 р (додаток 2).
Результатом проведеного SWOT – став наступний висновок:
За наявності Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року, Плану дій сталого
енергетичного розвитку та клімату, системиенергомоніторингу,позитивного досвіду
реалізації проектів коштом кредитів НЕФКО та грантів (проект ЄС «Молодіжний кластер
органічного розвитку Баранівської міської ОТГ»), наявності значимого досвіду у сфері
залучення позабюджетних коштів а також присутність потужних підприємств: «Органік
Мілк» з сертифікатом ЄС «Organic Standard».меблевої фабрики Гермес, ПП «Агровест
Груп»,ДП Баранівське ЛМГ та наявних корисних копалин (пегматит, граніт, бутовий
камінь), ми маємо можливість динамічно розвивати економіку.Результатом спільної роботи
є наступне Бачення:
Баранівська громада – це органічний простір щедрої ПРИРОДИ,активних
ГРОМАДЯН, інновацій та органічного ВИРОБНИЦТВА.
На наступному етапі було визначено основні цілі економічного розвитку громади:
1)сприятливе середовище для розкриття підприємницького потенціалу кожного
громадянина;
2)приваблива для зовнішніх і внутрішніх інвесторів місцева економіка,що базується
на органічних технологіях та співпраці;
3)місцева влада, що орієнтована на підтримку росту місцевих підприємств.
Дані цілі зосереджуються на наступних трьох блоках:підвищення кваліфікації та розвиток
людського потенціалу,земельні ресурси та інфраструктура,зовнішнє позиціонування та
маркетинг.Основнимипропонованими заходами для досягнення зазначених вище цілей
стануть:реалізація заходів проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської
міської ОТГ», модернізація освітнього середовища – заходи з енергозбереження,
виробництво електричної енергії з альтернативних джерел (встановлення сонячних
батарей), прийняття програми підтримки кооперативів,брендінг Баранівської ОТГ,
продовження заходів з енергозбереження,розбудова туристичних маршрутів.Основна
частина перелічених заходів (за виключенням деяких) наразі має достатній рівень
фінансування (таблиця 2).
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2.Перелік таблиць та схем
1. Історична матриця
2. Карта громади. Структура земельних ресурсів ОТГ
3. Статево-вікова піраміда населення України на 1 січня 2016 року.Етнічний склад
громади.Співвідношення сільського та міського населення.Вікова структура
мешканців Баранівської ОТГ.Частки молодого населення у загальній масі
осіб.Природний приріст на території ОТГ.Вікова структура мешканців
Баранівської ОТГ.Кількість суб’єктів господарювання 2013-2017 роки.Прогноз
чисельності населення
4. Витяг з Генерального плану міста
5. Діаграма структури промислового виробництва
6. Кількість суб’єктів господарювання (2013-2017 роки)
7. Класифікації підприємств за розміром
8. Кількісне співвідношення юридичних та фізичних осіб - підприємців.
9. Найбільші підприємства Баранівської ОТГ
10. Класифікація підприємств за видами економічної діяльності
11. Обсяг реалізованої продукції
12. Динаміка створення робочих місць найбільшими середніми підприємствами
Баранівської ОТГ
13. Динаміка надходження ПДФО за період з 2012 по 2017 рік. Сплата ПДФО двома
найбільшими платниками податків.Динаміка надходження ПДФО за 10 місяців
2017 року.Ріст ПДФО за 2017та план по ПДФО на 2018 рік.Структура власних
надходжень загального фонду бюджету 2017 року
14. Заробітна плата штатних працівників окремих галузей економік
15. Фото ПП «Органік -мілк».Фото ПП «Галекс -Агро»
16. Слабкі сторони громади
17. Галузі (та підгалузі) з перспективою зростання та їхні проблеми
18. Джерела фінансування
19. Фото спільної нарада за участі представників ДФС,Центру зайнятості,ЦНАПу та
реєстраційної служби
20. Зростання власних надходжень 2012-2016 роки.Бюджетний позитив зовнішнього
кредитування НЕФКО.Порівняння основних доходів бюджету 2016-2017 роки
21. Витяги з документів.Витяги з рішень сесій про утворення ділянок типу «грінфілд»
22. Оцінка співпраці на місцевому рівні
23. Правові та інституціональні умови
24. Публікація опитування мешканців

3.Перелік скорочень
ПМЕР –план місцевого економічного розвитку
РГ – робоча група
БМР –Баранівська міська рада
ОТГ – об’єднана територіальна громада
ГО ІГС –громадська організація «Інститут громадянського суспільства»
ПМК – проект «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської обєднаної територіальної
громади», що фінансується коштом Європейського Союзу
ПДФО –податок з доходів фізичних осіб
ЦНАП –центр надання адміністративних послуг
МТД –міжнародна технічна допомога
ДФРР –державний фонд реконструкції та розвитку
ЦРМС –центр розвитку місцевого самоврядування
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4.

Вступ до плану

Рішенням 10-ї сесії 8-го скликання від 29.08.2018 БМР в особі міського голови прийняла
на себе зобов’язання на виконання дій в рамках ініціативи «Мери за економічне зростання».
Баранівська міська ОТГ знаходиться на відстані 217 км від столиці,23 км - від найближчої
залізничної станції та 77 – від найближчого аеропорту. Площа громади складає 594 кв.
км.(рис. 2додатку 3) Частка населення трудового віку складає 51%. Середній вік чоловіків
- 68 років, жінок 72 роки. Протягом останніх років спостерігається чітка тенденція до
зменшення населення громади через трудову міграцію.З громади виїхало 10% загальної
кількості населення, приїхало 8 % населення.На сучасному етапі розбудови України як
демократичної, соціальної та правової держави з урахуванням глобальних змін, які
відбулися останнім часом, економічне відродження територій є одним з пріоритетних
напрямів державної політики. Феномен Євромайдану окреслив європейський вибір
населення України,що актуалізувало проблему реалізації ратифікованих угод з країнами
ЄС, у тому числі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, а також
забезпечення якісного розвитку регіонів країни як важливих складових частин економічної
системи України.
Суть Ініціативи «Мери за економічне зростання» полягає в наданні підтримки нашій
громаді з метою активного сприяння економічному зростанню і створенню робочих місць
за рахунок розвитку їїпотенціалу а також налагодження партнерських відносин з
приватним сектором і громадянським суспільством.Рамковими документами міжнародного
і національного рівнів у процесі формулювання цілей місцевого економічного розвитку
були Акт про малий бізнес для Європи (TheSmallBusinessActforEurope) і Стратегія розвитку
малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року (розпорядження КМУ
від 24 травня 2017 р. № 504-р). Сумісність цих двох планувальних документів відображена
у Дереві цілей (додаток 5).Оперативні завдання МЕР релевантні завданням проекту
“Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської ОТГ”, що фінансується
Європейським Союзом.Цілі ПМЕР передбачають діяльність у рамках таких тематичних
блоків, рекомендованих Клубом M4EG: 1) кваліфіковані трудові ресурси; 2) земельні
ресурси та інфраструктура; 3) зовнішнє позиціонування та маркетинг.
Даний ПМЕР був розроблений у партнерстві з приватним сектором та громадянським
суспільством відповідно до стандартів Ініціативи «Мери за економічний розвиток» про що
свідчать документальні докази(додаток2).Документ не є всеохоплюючим,основна увага
цього ПМ приділяється розвитку приватного сектора з метою стимулювання зростання,
розвитку та підвищення зайнятості. ПМЕР має «статус» додаткового документу
спеціального призначення,оскільки до розробки інших такого зразка документів не було
залучено представників приватного сектору та організацій громадянського суспільства.
Саме цей План було розроблено в діалозі і тісній співпраці з приватним сектором. Ті ж самі
принципи буде застосовано й під час впровадження плану та його моніторингу. Більшість
заходів ПМ передбачено покривати за рахунок гранту Європейського Союзу на втілення
ПМК,проте значима частина видатків на реалізацію заходів ПМЕР буде покриватися за
рахунок бюджету громади (таблиця 2).
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Процес розробки Плану місцевого економічного розвитку
В рамках розробки документу БМР було запропоновано розробити плани місцевого
економічного розвитку на основі принципів належного врядування і державно-приватного
діалогу, визначити необхідні практичні заходи, а в кінцевому підсумку запропонувати
проекти, спрямовані на стимулювання зростання, розвитку і підвищення рівня зайнятості.
Робочу групу у складі 12- ти осіб було створено на основі паритету між представниками
бізнесу,влади та громадянського суспільства (додаток 2).Саме завдяки регулярним
зустрічам у партнерстві з приватним сектором, та громадянським суспільством було
досягнуто консенсусу у «Баченні» . В ході цього процесу РГ прагнула стати активною
частиною громади, в основу діяльності якої покладено сприяння розвитку бізнесу.
Засідання РГ відбувалися не рідше одного разу на 2 місяці.У ході таких засідань було
сформульовано бачення економічного розвитку на основі консультацій з різними
верствами суспільства,представників яких було спеціально запрошено).
Найбільш корисною така співпраця виявилася у визначенні основних цілей та їх
відповідності визначеним блокам.До прикладу-представниками громадської ради було
запропоновано додати до проектів економічного спрямування та енергоефективних
проектів розвиток туристичних маршрутів.
Значна частина зустрічей проходила за менторстваГО ІГСм.Київ,що дало можливість
узгоджувати напрямки економічного розвитку з раніше визначеними цілями Стратегії
розвитку Баранівської ОТГ до 2020 року,що схвалена рішенням БМР від 27.10.2017 року
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Аналіз місцевої економічної структури
6.1. Аналіз структури місцевої економіки
Структура місцевої економіки представлена у додатку 3(рисунки 11-13,таблиці 49).Протягом останніх десятиріч Баранівська міська громада перебувала в стані економічної
стагнації та потерпала від високого рівня безробіття, особливо внаслідок закриття відомого
підприємства з виробництва порцеляни. Майже половина місцевого промислового
виробництва складалапродукція традиційного державного лісозаготівельного та
деревообробного
підприємства.Наразі
економіка
громади
базується
на
молочній,лісопереробній,
обробній
промисловості
та
сільськогосподарському
товаровиробництві. Також набуває обертів видобуток пегматиту та глини, виробництво
меблів,
харчової продукції, будівельних матеріалів.Обсяг реалізованої продукції
підприємствами,що входять до звітуючих можна переглянути у додатку 3(таблиця
6).Класифікація підприємств за розміром показує,що у громаді з чисельністю понад 23,0
тис. осіб наявне лише одне велике підприємство,19 середніх та 54 малих та мікропідприємств(таблиця 5).Тенденція останніх років розбудови економіки території громади
показує,що індикатором розміру
успішності компаній не завжди є кількість
працюючих.Проте дослідження такої кількості усе ж було проведено.Виходячи з
аналітики, складно співставити дані підприємств за розміром та отримати обєктивну оцінку
їх впливу на розвиток економіки громади. Дійсність наступна –на теренах громади
функціонує
лише
одне
велике
підприємство
–ДП
«Лісомисливське
господарство»,чисельність працюючих на якому складає 428 осіб(таблиця6 додатку 3).У
ході проведеної роботи виявлено ряд підприємств,що у разі легалізації усіх працюючих
набули б статуса «великих» проте, задля уникнення оподаткування за единою системою –
дроблять бізнес та відповідно зменшують податкове навантаження, реально отримууючи
надприбутки. Цей аналіз є основоположним для дотримання підходу Ініціативи «Мери за
економічне зростання». Реалії компаній і підприємствБаранівки такі,що за умови
відсутності дієвого контролю з боку держави та БМРвони й надалі уникатимуть отримання
статуса «великих» задля зменшення витрат. Аналізуючи розмір кожної із вищезгаданих
галузей,слід зазнасити,що лісопереробка складає 40% структури промислового
виробництва громади,молочна промисловість -25%,обробна -30% та інші -5% (рисунок 11
додатку 3).
На місцевих підприємствах офіційно зайнято не більше 10% працездатного населення
(усього - 13 тисяч осіб). Вагому роль відіграє як фактор географічної близькості обласного
центру – Житомира (75 км) та Новоград-Волинського (40 км), так і сезонна зайнятість на
сільськогосподарських роботах і неформальна зайнятість.Майже 1000осіб зареєстровані як
фізичні особи-підприємці (таблиця 4 додатку 3).
У ході дослідження було проведено аналіз субєктів господарюваання у розрізі фізичних та
юридичних осіб (рисунок 12додатку 3) та досліджено види діяльності 11-ти найбільших
підприємств (таблиця 6 додатку 3).Найбільш перспективними з точки зору
росту,розвитку та працевлаштування є підприємства обробної (у т.ч. деровообробної)
промисловості а також сільськогосподарського виробництва.
Стосовно видів економічної діяльності підприємств що працююють у сфері
лісового,рибного та сільського господарства в цілому на 13 одиниць більше аніж
підприємств промисловості (відсоткове співвідношення 2 і 3,6 % у загальній кількості
підприємств). Цьому слугують географічні, транспортні, ландшафтні обливості громади.
Саме тому даний напрямок превалює серед можливих шляхів розбудови економіки
громади.
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Найбільш ефективною галуззю є наразі харчова промисловість.Протягом останніх двох
років підприємство «Organik-milk»(рис.19.1. додатку3),що входить до промислової групи
компаній Галекс-Агро є флагманом харчової промисловості ОТГ (рис.19.2 додатку 3).
Основним напрямом діяльності підприємства є виробництво органічної сертифікованої
молочної продукції.Починаючи з 2013 року, коли розпочато будівництво комплексного
заводу з переробки екологічно чистого молока власного виробництва, потужністю 30 тон
на добу, компанія стала першою на вітчизняному ринку органічної молочної продукції, яка
має повний продуктовий ланцюжок: від виробництва сировини до продукції глибокої
переробки. Загальний обсяг інвестицій у молочну ферму і завод склав понад 130 млн.грн.
За останні 2 роки (2016-2017) кількість працюючих виросла удвоє та складала станом на
01.07.2017 126 працівників. Саме дане підприємство поряд з ДП «Лісомисливське
господарство» бере значиму участь у створені ланцюжків додаткової вартості.Товари
«Organik-milk» представлені в усіх місцевих торгівельних мережах, супермаркетах столиці
и а також мають висові експортні запити.Упродовж 2017 року до бюджету громади
підприємством сплачено 1003,9 тис. грн.податків та зборів у т.ч. ПДФО - 919,1 тис. грн.
Окрім зазначеного, Баранівською міською радою ініційовано підписання Меморандуму
про
спільну
реалізацію
інвестиційного
проекту
«Створення агропромислового комплексу з вирощування льону та переробки лляної
сировини» з ТОВ «Льонагропром» та інвестиційною компанією TNN LTD (1 F World Trade
Centre, 25 Old Broad Street, Tower 42, London, Greater London, United Kingdom, EC2N 1HQ).
Меморандум та договір – доручення передбачає концентрацію у визначеному порядку
земельних ділянок встановленої площі для вирощування льону-довгунця, а також
будівництва заводу по його переробці на території, що належить Баранівській міській
об’єднаній територіальній громаді.

6.2 Міжсекторальне співробітництво і взаємодія на місцевому рівні
Відповідно до опитування 562 мешканців громади у квітні-травні 2017 року а також згідно
оновлених даних (травень-червень 2018 року опитано 606 респондентів у місті Баранівці та
у всіх 12-ти старостатах ОТГ методом face-to- face, статистична похибка не перевищує
±4,1%) можна вирізнити два основні настрої – скепсис і позитив. Дане дослідження містить
чіткий «меседж» стосовно того,що саме підприємці найменш невдоволені взаємодією на
місцевому рівні. Найбільш невдоволеними є безробітні (що цілком зрозуміло), чимало
невдоволених серед службовців (61%) а також інших соціальних груп (додаток 4).
Нажаль такій невдоволеності є причини, серед яких основна – низький рівень
інформованості
громадян. Користувачі взаємодії конче потребують відкритого,
прогнозованого і прозорого ділового середовища,що стане передумовою для формування
життєздатної та ефективної системи в цілому.З-поміж інших особливо важливими
аспектами співпраці (що було враховано в Плані дій) ми виокремили наступні: створення
передумов для оперативного висвітлення інформацій про прийняття органом влади рішень
через передбачуваність місцевої регуляторної політики; посилення ролі партиципаторного
бюджетування як способу розбудови демократичного суспільства;прийняття дієвих
програм підтримки підприємництва,кооперативного руху та сільськогосподарського
товаровиробництва; розуміння значимості появи спільних робочих груп для зменшення
негативів лібералізації підходу до перевірок (виявлення нелегальних робочих місць);
інвентаризація ресурсів для місцевого економічного розвитку через розробку«профільних
паспортів»; розробка якісних договорів з користувачами послуг на вивезення сміття,і як
результат –охоплення більшої частини населення даними послугами.Слід зазначити,що
навіть така взаємодія як оприлюднення даних опитування мешканців протягом липнясерпня 2018 року уже надала поштовх для відродження суспільної свідомості та посилення
взаємної відповідальності влади та громади ( рис.29 додатку 3)
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6.3 Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу
Негативний досвід адміністрування «радянського порядку» упродовж багатьох років
формував виключно вертикальні владні відносини.Це призвело до зменшення прозорості
та зростання корупційних проявів. Баранівська громада позбавляється від тагаря минулих
років партократії за допомогою ключового інструменту уряду України –
децентралізації.Насамперед це означає зміну моделі управління.Стратегічний курс
інтеграції України до ЄС та принципи регіональної політики Європейського Союзу
вимагають встановлення нових форм співпраці й від Баранівської ОТГ також.
Проте прояви формату «центр-регіон» й досі є типовими наслідками впливу корупції на
систему управління регіональним розвитком.До прикладу: розподіл коштів державного
фонду реконструкції і розвитку а також «розвиткових субвенцій» в «ручному режимі»;
обрахунок формули забезпечення фінансовим ресурсом громад без врахування
особливостей перехідного періоду;зростання нелегальних форм взаємодії між чиновниками
та бізнес-сектором при визначенні об’єктів фінансування та здійснення державних
закупівель;злочинна лібералізація перевірок,що у перехідний період особливо негативно
впливає на фінансову забезпеченість громади;незрозумілість розподілу повноважень між у
користуванні місцевими ресурсами, насамперед земельними тощо;- позбавлення місцевих
підприємців та потенційних інвесторів можливості прозорого доступу до
інформації.(таблиця 11 додатку 3).На території БМР функціонує дієвий центр
зайнятості,ЦНАП,реєстраційна служба.Дані органи взаємодії реалізовують політику
зайнятості населення,допомоги підприємцям-початківцям, забезпечення громадянам
відповідних гарантій на території ОТГ,надають відповідні довідки,здійснюють державну
реєстрацію фізичних та юридичних осіб (у т.ч. підприємців).Хоча центр надання
адміністративних послуг та реєстраційна служба утворена виключно на території
громади,відповідно до договорів про територіальне співробітництво громад він має
можливість також надавати якісні платні послуги жителям суміжних громад (що не мають
можливості утворити відповідні власні служби). Відповідно до законодавства кожен
громадянин має право сюди звернутися та отримати безкоштовно консультацію, відповідну
інформацію
та
сприяння
у
пошуку
роботи
або
працевлаштовуватися
самостійно.Соціологічні дослідження виявляють факт того,що вищеописані служби
насправді (реально) надають відповідні послуги,тобто підтримка підприємцю у реєстрації
існує не лише на папері але в дійсності (додаток 4).

6.4 Доступ до фінансування
За результатом проведених опитувань бізнесу ключовою проблемою його розвитку у
Баранівській ОТГ є важкодоступність і висока вартість кредитних ресурсів. Доступ до
фінансів більшість учасників засідань поставили на перше місце серед проблем, з якими
стикаються підприємці.Вирішенням проблеми є стимулювання розвитку та підтримка
кредитування бізнесу через покращення доступу до фінансування. Основними напрямками
стимулювання доступу до фінансування РГ визначено:
-використання альтернативних механізмівдоступу до кредитування (фінустанови які
співпрацюють з Німецько-Українським фондом, онлайн-платформи ( FundingCircle,
Kabbage, LendingClubRenRen,MO CASH),«краудфандинг» через «бізнес-ангелів» або
бейкерів) інші механізми(таблиця 12 додатку 3):
- спрощення механізмуотримання кредитів у вітчизняних фінустановах,сприяння розвитку
небанківських фінансовихустанов;
-розробка та державна підтримка програм із мікрокредитування;
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- вдосконалення механізму підтримки та розвитку малого бізнесу через написання дієвих
місцевих програм
- ініціація БМР через Асоціацію міст України пільгового оподаткування для підприємств,
що займаються інноваційною діяльністю;
- ініціювання актуалізації державної програми пільгового фінансування малого бізнесу;
розвиток фондового іфінансово-кредитного ринків, посилення співпраці з міжнародними
фондами таорганізаціями, які підтримують підприємництво.
У тісній співпраці РГ з місцевими банками,управлінням фінансів БМР,представниками
приватного бізнесу було проведено аналіз,результати якого покладено у вищезгадану
таблицю12.У ній відображено всі види фінансової допомоги та допомоги у натуральному
вимірі
приватному сектору, що надається:з державного бюджету;з обласного
бюджету;міністерствами; міжнародними банками і донорськими організаціями;
благодійними організаціями та меценатами,т.д.
На основі глибокого аналізу РГ було визначено всі види фінансової допомоги, яка може
бути надана БМР,громадській,Молодіжній та Жіночій радам для надання негрошової
допомоги у т.ч. особливу увагу було надано досвіду залучення позабюджетних коштів у
тому числі нефінансової допомоги через навчання,тренінги,семінари,поїздки з метою
вивчення передових практик.
Окремою проблемою підприємств різних форм власності є доступ до кредитних
ресурсів,оскільки первісний капітал є основою розвитку бізнесу. При цьому відсутні
канали зворотного зв’язку,де посередниками мають виступати бізнес-асоціації, що є
формоюсамоорганізації ділового співтовариства.Саме такі бізнес–асоціації
будуть
уособлювати інтереси суб’єктів підприємництва та матимуть впливна рішення органів
влади щодо створення сприятливих умов для розвитку бізнесу через ряд дій,що описані у
Таблиці 1:появу Агенції
місцевого органічного розвитку ОТГ;будівництво та
налаштування робочих процесів у Торгово-тренінговому центрі;появу пошукової системи,
що дасть змогу віднайти будь-які додатки до місцевої регуляторки.Окрім вищезазначеного,
у ході засідань РГ було вирішено провести актуалізацію системи «Розумне місто»,яка
функціонує упродовж 2017-2018 років у режимі сповільненої функціональності.

6.5 Земельні ресурси та інфраструктура
У структурі земельних ресурсів Баранівської ОТГ слід відмітити значиму частину
сільськогосподарських земель (58,5% - рис.2.1 додатку 3).У сенсі території й населення
Баранівська ОТГ консолідувала майже 2/3 району. Наразі розроблено новий Генеральний
план міста ДП УДНДІ «Діпромісто» (рис.10додатку 3).Структура використання земельних
ресурсів у громаді формується у відповідності до цільового призначення (сторінки 1922додатку 3).Заплановано створити три земельні ділянки типу «грінфілд» (сторінки 2325 додатку 3).Аграрний сектор представлений тваринницькими фермерськими
тасільськогосподарськими підприємствами, які спеціалізуються на вирощуванні зернових
та тваринництві (таблиця 10 додатку 3).
Дорогиз твердим та асфальтобетонним покриттям потребують поточного та капітального
ремонту через його зношеність. Протягом 2016-2018 років було проведено капремонт доріг
з таким покриттям протяжністю усього 5 км. Це ускладнює рух не лише між окремими
селами, але й транспортування до центральної садиби ОТГ. Першочерговимидля ремонту
визначені у ПМЕР ділянки доріг, які пов’язані з функціонуванням ключових соціальноекономічних об’єктів громади,зокрема дороги до міні-сироварні.
Як засвідчив проведений аналіз, існуючий стан соціальної інфраструктури Баранівської
МОТГ в основному задовольняє потреби місцевого населення, але в деяких галузях
знаходиться на низькому рівні.
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6.6.Правова та інституціональна база
Місцеве самоврядування сьогодні виступає важливим фактором демократизації
суспільного життя,децентралізації управління та необхідною передумовою становлення
громадянського суспільства.Наявність ринкових бар’єрів створює сприятливіумови для
домінування на галузевому ринку одного або групи суб’єктів, спонукаєїх до маніпулювання
цінами та обсягами випуску продукції, до встановлення своїх“правил гри” для
контрагентів, дає можливість тривалий час одержувати нормуприбутку, вищу порівняно з
аналогічними фірмами на інших ринках. Наслідком єзниження рівня суспільного
добробуту,у тому числі жителів Баранівської ОТГ.
В ході визначення кроків у напрямку подолання адміністративних бар’єрів на засідання РГ
було запрошено 3 підприємці, які склали список процедур, що вони проходили при
державній реєстрації.Найбільш необґрунтованими регуляторними бар’єрами з якими
зіштовхуються опитані були наступні:-панівна філософія адміністративного втручання,
коли влада прагне безпосередньо контролювати ринок замість того, щоб створити умови
для його автономного функціонування («відкривай саме таке підприємство бо такого у нас
немає»); пролонгація зміни статусу суб’єкта господарювання; недостатня прозорість та
інформативність податкових органів з точки зору надання роз’яснень норм
законодавства;суперечливість вимог державних стандартів, а також державних
санітарнихнорм
і
правил:
корупційна
складова
при
отримання
ліцензій,дозволів,сертифікатів,навмисне затягування часу х метою отримання
неправомірної вигоди.
Цікавим виявився той факт, що під час обговорення висновків підприємцям було
запропоновано скласти відповідні доповідні записки на осіб,що можуть підозрюватися у
вищезгаданих порушеннях норм чинного законодавства з метою передачі їх до слідчих
органів.Учасники відмовилися від даної ініціативи.Усі визначені проблемні питання було
опрацьовано на спільній нараді за участі ДФС,реєстраційної служби,ЦНАПу (рис.21
додатку 3) та визначено основні потреби у оновленні правової та інституційної бази,у тому
числі специфічні для Баранівської ОТГ (таблиця 15додатку 3).Нова правова та
інституційна база потребує зменшення адміністративних бар’єрів “входу” підприємців на
ринок,відкриття єдиних реєстраційних офісів, які здійснюватимуть державну реєстрацію
суб’єктів господарювання за принципом “єдиного вікна”скорочення кількості та
впорядкування процедури державного контролю за проведенням контрольнонаглядових
заходів.На це направлено дії, які описано у таблиці 1.

6.7.Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність
Частка осіб старшого працездатного і пенсійного віку у громаді динамічно зростає.Така
структура є характерною не лише для локального виміру, але й також і для регіонального
та національного рівнів. Тому, для Баранівської ОТГ можна виокремлювати ті ж
демографічні проблеми у середньостроковому періоді, що і на макрорівні: старіння
населення, прискорений відтік кваліфікованих працівників у великі міста і таке
інше.Демографічні процеси відзначаються інерційністю, а отже демографічні кризи
минулого відбиваються на демографічних процесах впродовж наступних десятиліть. Такою
демографічною кризою в Баранівській ОТГ був різкий спад народжуваності з середини і до
кінця 1990-х років, спричинений падінням рівня життя населення.
Рисунок 3 додатку3виразно показує так звану «демографічну яма» у віковій категорії 1020 років. Вочевидь, ця «яма» впродовж наступного десятиліття нікуди не зникне, а лише
переміститься по осі вгору.
Це означає, що до 2020 року в громаді, як і в цілому по регіону, буде відчуватися брак
населення молодшого працездатного віку.
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Статистичні дані, які характеризують демографічні тенденції у громаді, дозволяють
методом екстраполяції (без врахування показників міграції) виконати деякі прогнози до
2020 і наступних років (рис.3-9 додатку 3).

6.8 Зовнішнє позиціонування та маркетинг
Громада позиціонує себе як осередок органічного агробізнесу. Внаслідок злагодженої
політики регіону і громади формуються і просуваються на інвестиційні ринки привабливі
інвестиційні пропозиції. Залучення інвесторів дозволить змінити імідж ОТГ. Супутніми
послугами станутьпослуги зеленоготуризму. Зросте кількість робочих місць та рівень
доходів населення. Малий і середній бізнес розвивається як кластер виробників екологічно
чистої продукції.
Розвиток сільських територій громади забезпечується інвестиціями в аграрний сектор,
підтримкою сільських обслуговуючих кооперативів та аграрними видами бізнесу.
Аграрний сектор громади забезпечує продуктами харчування національний ринок та
експортує їх. Окремою значимою сферою розвитку стане розвиток зеленої енергетики
(встановлення сонячних батарей).
Активна діяльність громади у залученні коштів, зокрема з ДФРР та МТД, дозволить
поступово покращити інженерну та соціальну інфраструктуру.

7.SWOT Аналіз Баранівської ОТГ
Наявність Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року, Плану дій сталого
енергетичного розвитку та клімату, системи енергомоніторингу, позитивного досвіду
реалізації проектів коштом кредитів НЕФКО та грантів (ПМК), значимийдосвід у сфері
залучення позабюджетних коштів а також присутність потужних підприємств: «Органік
Мілк» з сертифікатом ЄС «Organic Standard» меблевої фабрики Гермес, ПП «Агровест
Груп», ДП Баранівське ЛМГ та наявних корисних копалин (пегматит, граніт, бутовий
камінь), що визначено у SWOT забезпечує можливість динамічно розвивати економіку не
зважаючи на чисельні слабкі сторони (рис. 20додатку 3)
Сильні сторони
1. Наявність Стратегії розвитку Баранівської
міської ОТГ до 2020 року
2. Наявність Плану дій сталого енергетичного
розвитку та клімату
3. Позитивний досвід реалізації проектів коштом
кредитів НЕФКО (Північної Екологічної
Фінансової корпорації 1176,1 тис. грн. -2013 рік;
4949,1 тис. грн. – 2018 рік) та грантів (ПМК 1015,1 тис. євро)
4. Присутність
потужних
/потенційних
підприємств: «Органік Мілк» з сертифікатом ЄС
«Organic Standard»;меблева фабрика Гермес,
«Агровест Груп»,ДП Баранівське ЛМГ
5. Корисні копалини (пегматит, граніт, бутовий
камінь)
6. Людський ресурс працездатного віку: 51%
мешканців громади - молодші 40 років
7. Національна і релігійна толерантність
(польська община)
8. Лісові масиви як рекреаційний потенціал та для

Слабкі сторони
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Безробіття, особливо серед молоді.
Низькі зарплати
Низька купівельна спроможність
Міграція молоді за межі громади
Старіння мешканців і знелюдненняокремих
сіл
Екологія. Регулярне забруднення річок Случ
ХомораПонінківською фабрикою.
Слабка підприємницька ініціативність
Відсутність кваліфікованої робочої сили та
низький освітній рівень населення.
Транспортна віддаленість окремихпоселень.
Не систематизовані для вільного огляду
(зокрема, в мережі Інтернет) всі місцеві
нормативно-правові акти.
Адміністративний тиск перевіряючих органів
на бізнес, їх корумпованість (з опитування)
Обмеженість ринків збуту більшості малих
підприємств
Залежність бюджету міста від двох великих
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ягідництва. Локація – близькість до чотирьох
обласних центрів (Житомир 77 км, Рівне 136 км,
Хмельницький 139 км, Вінниця 179 км), Києва
(217 км) і міжнародної траси Е40 (38 км)
Прийнятні для розвитку малого бізнесу ставки
єдиного та інших податків

платників податків (лісопереробна +
бюджетна сфера Низький рівень сплати
податків мікробізнесом та малим бізнесом.
Повільний
та
ускладнений
процес
ліцензування та надання дозволів

Графічно зображені результати бачення жителями проблем громади, її слабих сторін та їх взаємозв‘язки
дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, які є основою для
бачення економічного розвитку. Висновки та ідентифікація пріоритетів економічного
розвитку викладено у вигляді аналізу внутрішніх чинників,можливостей і загроз.

Аналіз зовнішніх чинників. Можливості та загрози
Для успішного досягнення цілей ПМЕР необхідно врахувати наступні економічні та
соціальні ризики: збільшення розміру операційних витрат, зокрема внаслідок зростання
комунальних тарифів;,зниження рівня життя, що може призвести до втрати зацікавленості
з боку населення до проекту;фінансова криза та загальна рецесія економіки, що можуть
погіршити перспективи розвитку бізнесу,відсутність зацікавленості з боку місцевих
мешканців у реалізації проекту. Для усунення ризиків планується проводити постійні
інформаційні кампанії. Глобальним ризиком, що може загрожувати ефективному втіленню
ПМЕР може стати ескалація збройного конфлікту та російське військове вторгнення в
Україну.Успішна реалізація плану має певні передумови: вчасне та за більшістю дій
достатнє фінансування,зацікавленість влади та місцевого бізнесу у діях в рамках
проекту,підтримка місцевих мешканців.









Можливості
Безвізовий режим з ЄС – ріст попиту на
продукцію місцевих підприємств, можливості
для навчання, вивчення міжнародного досвіду,
налагодження контактів
Ріст попиту на органічні агропродукти в Україні
та закордоном
Доступність бюджетної підтримки для ОТГ
(ДФРР,
субвенція
на
розвиток
інфраструктури,кошти донорів та ін.)
Доступність альтернативних джерел енергії –
зменшення ціни, пільгові кредити і квота ДФРР
на енергозбереження (рис.34)
Покращення інвестиційного клімату в Україні
(ріст позицій у міжнародних рейтингах)
Ріст популярності зеленого/екологічного і
крафтового (ремесла) туризму
Культурні зв’язки з Республікою Польща дають
можливість організації програм обмінів між
громадами відповідного рівня (школярі,
бізнесмени, журналісти та ін).









Загрози
Нестабільність політичної ситуації в
Україні. Активізація російської агресії на
Сході України.
Якість і мінливість податкового
законодавства
Макроекономічна нестабільність
Відплив
кваліфікованих
кадрів,
особливо молоді, за межі громади
Посилення позицій агрохолдингів,
зокрема у результаті
земельної
реформи
Ревізія положень реформи ОМС зі
збільшенням навантаження на бюджети
ОТГ
Зношеність
інженерно-технічних
комунікацій у більшості поселень
громади, Продовження масштабних
екологічних НП на річках громади

8.Бачення та цілі економічного розвитку
Бачення економічного розвитку – це спільне, погоджене на основі консенсусу, бачення
того, як громада має виглядати в майбутньому. Бачення є результатом проведеного та
уточненого SWOT до Стратегії розвитку. Воно пояснює вихідну позицію, з якої члени РГ

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
розпочинають створення плану. Запропоноване формулювання бачення містить ідеї, які
члени РГ (представники бізнесу та міста) вважали найважливішими для майбутнього
Баранівської ОТГ. У процесі планування Стратегії розвитку до 2020 рокута у плані
місцевого економічного розвитку зокрема сформовано Бачення.

Баранівська громада – це
органічний простір щедрої ПРИРОДИ,
активних ГРОМАДЯН,
інновацій та органічного
ВИРОБНИЦТВА
1. Основні цілі
Рамковими документами міжнародного і національного рівнів у процесі формулювання
цілей місцевого економічного розвитку були Акт про малий бізнес для Європи
(TheSmallBusinessActforEurope) і Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в
Україні на період до 2020 року.На виконання цілей Стратегії розвитку Баранівської ОТГ
(прийнятої у жовтні 2017 року) визначено три ключові цілі Плану місцевого економічного
розвитку. Сумісність цих двох планувальних документів відображена у Дереві цілей
(додаток 5).Оперативні завдання ПМЕР релевантні завданням ПМК, що фінансується
Європейським Союзом.
Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT/TOWS, фокус-групових
обговорень та опитування мешканців, члени робочої групи обрали за базовий сценарій
розвитку економіки громади саме ПМК. В ракурсі його впровадження було обрано три
основні цілі.
Ціль МЕР 1. Сприятливе середовище для розкриття підприємницького потенціалу
кожного громадянина
Ціль передбачає фокусування зусиль на формуванні соціального капіталу, який зараз лише
зароджується у протистоянні з апатією та «всепропальством». На цій основі можлива
розбудова взаємної довіри і толерантності, а відтак – і спільної локальної ідентичності.
Відтак є потреба у стимулюванні, починаючи зі школи, практик самоврядності, та
популяризації історій успіху.Ціль забезпечить підвищення спроможності Агенції місцевого
органічного розвитку,щорічні процеси бюджетування за участі громадськості «Бюджет
участі»,дієву роботу Молодіжної та Громадської рад.
Ціль МЕР 2. Приваблива для зовнішніх і внутрішніх інвесторів місцева економіка,
базована на органічних технологіях та співпраці
Ціль передбачає розвиток екологічно налаштованого, органічного бізнесу а також
соціального підприємництва (молочна,рибна,ягідна кооперація). Проте, не слід забувати
про потребу в розбудові енергоефективної економіки та льонопереробної промисловості..
Ціль забезпечить напрацювання Плану поводження з твердими побутовими відходами
(організація маршрутів, встановлення контейнерів),будівництво Міні-сироварні,появу та
динамічний розвиток 3-х кооперативів –«Комора», «Мілка -2018» та «Смолка -2017».
Ціль МЕР 3.Місцева влада,що орієнтована на підтримку росту місцевих підприємств
Занедбаний стан більшості елементів інфраструктури та постійні загрози для довкілля не
сприяють комфортним умовам життя, зокрема молодих працездатних людей. Ціль –
прийняття дієвих документів, програм, організація платформ громадського
спілкування,відродження довіри до влади,залучення інвестицій. Стратегічні цілі громади
та план місцевого економічного розвитку(ПМЕР) повністю узгоджуються. Особливу

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
значимість відіграє в даному сенсіпроект «Молодіжний кластер органічного бізнесу
Баранівської міської ОТГ»

9.ПЛАН ДІЙ
Реформа з децентралізації спонукає нових лідерів (членів РГ) до втілення інноваційних рішень, в тому числі в частині місцевого
економічного розвитку. Найбільш перспективним напрямком, в цьому контексті, є розвиток концепції органічного сільськогосподарського
виробництва.
План дій націлений на посилення співпраці БМР з суб’єктами господарювання і діловими колами, а також громадськими(неурядовими)
організаціями до об’єднання зусиль з метою створення сприятливого середовища і налагодження взаємодії на рівні кластерів для
забезпечення сталого економічного розвитку ОТГ а також на диверсифікацію економічного розвитку. Конкретною метою є посилення
конкурентної переваги територіального утворення, а саме сектору органічного сільськогосподарського виробництва, для залучення нових
інвестицій і підтримки локальних стартаповських проектів в межах бізнес кластеру а також розвиток альтернативної енергетики та
відродження промисловості (льонарства).
3.1 План дій
За основу Плану МЕР взято проект «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» у вигляді його основних
компонентів, які доповнено задля диверсифікації економіки іншими напрямками економічного розвитку.
Таблиця 1.План дій*
Тематичніб
локи(крити
Ключові цілі
чніпитання)
зовнішнє
1.Сприятливе
позиціонува середовище для
ння та
розкриття
маркетинг підприємницького
потенціалу кожного
громадянина

Тривалість
Орієнтовні
(початокЗалучені партнери
витрати
кінець)
Грн/ЄВРО
1.1Формування бренду 01.02.201931.1
ГО ІГС
400,0/12,8
Баранівської ОТГ (для
2.2020
Житомирський ЦРМС
використання
,провідні медіа країни,
місцевими
Агенція АМОР, інтернет
виробниками) та його
– видання, громадянське
популяризація
суспільство

підвищення
кваліфікації
та розвиток
людського
потенціалу

1.2.Розбудова
спроможності Агенції
місцевого органічного
розвитку громади

січень 2019
грудень 2020

БМР

260,0/8,3

зовнішнє
позиціонува

1.3.Продовження
заходів з
енергозбереження

01.01.2019
01.01.2020

Північна Екологічна
Фінансова Корпорація
NEFKO,U-LEAD

1836,0/58,
8

Ідеї для заходів
(проектів)

Результати

Показники для моніторингу

зростання рівня впізнаваності громади
серед територіальних одиниць
Житомирської області й України в цілому
задля доступу до фінансуваннрозширення
популярності та прибутковості кластера
«Молодіжний кластер органічного бізнесу
Баранівської міської ОТГ»
економічний розвиток, що
реалізуватиметься через Торгово –
тренінговий центр органічного бізнесу та моделі створення кластерів, вивчення
світового кооперативного руху і втілення
його досвіду на території громади;

збільшення кількості екскурсій на підприємства
що входять до органічного кластеру наразі та
розширяться в подальшому на 10% по
відношенню до рівня 2017 року (до 12
туристичних груп щороку)

- інсталяція дієвої системи
енергоменеджменту та енергомоніторингу

кількість активних громадян, які досягли успіху
– не менше 20 осіб щороку;
-кількість нових інвестиційних програм - 5
щороку, бізнес – планів – 5 щороку;
- мобілізація експертної підтримки для громади
(+2 залучених експерти щороку);
- сприяння реалізації Стратегії розвитку ї –
рівень виконання не менше 60% у перший рік
- зменшення енергоспоживання
підприємствами Баранівської міської ради не
менше, ніж на 20% до кінця 2020 року (у

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
ння та
маркетинг

(дієва система
Енергомоніторингу)

підвищення
кваліфікації
та розвиток
людського
потенціалу

1.4.Створення
Міжшкільного
виробничого центру
(коворкінгу) та
оранжереї (теплиці)

15.05.2019
15.10.2020

земельні
ресурси та
інфраструкт
ура

1.5.Впровадження
системи організації
збору та утилізації
твердих побутових
відходів

23.02.2019
01.02.2020

земельні
ресурси та
інфраструкт
ура

1.6.Будівництво
потужностей для
виробництва молочної
продукції ( міні сироварня в селі
Рогачів)
2.1.Модернізація
освітнього
середовища –заходи з
енергозбереження у
Баранівській гімназії

23.02.2019
01.02.2020

ПП «Галекс-Агро»
,Європейський Союз

10110,2
/
323,5

08.05.201901.12.2020

Міжнародний донор,
місцевий бюджет,
спонсорська допомога
представників місцевого
бізнесу та жителів
громади

6896,3/
220,6.

утеплення стін та цоколю -2956,65 м2;
заміна вікон та дверей -79,0 одиниць;
утеплення перекриття неопалюваного
підвалу -1899,2 м2;
заміна кухонного обладнання
(електроплит) -2 одиниці;
заміна ламп розжарювання -315 одиниць;

збільшення кількості учнів школи - щороку
+10/15 учнів;
зменшення рівня споживання енергоносіїв – 3/5
% щороку збільшення рівня відвідуваності
школи відмінними від освітнього прошарку
громадянами для популяризації опорного
закладу + 2/7 щороку

01.01.201931.12.2020

ТОВ
«СайенсІнновейшнПрод
акшн»,
Агенція місцевого
органічного розвитку,інші

327000,
0
/10,46

генерація 14 тис. мВт електроенергії на рік
продовження практики новаторських
підходів у сфері використання ефективних
джерел енергії
підвищення рівня впізнаваності та статуса
громади
перспектива енергоефективності

збільшення надходжень до загального фонду
місцевого бюджету +1,0 млн. грн. на рік
починаючи з першого року укладення договору;
зменшення загального рівня занедбаності
безгосподарної земельної ділянки (-5%)

січень
2019грудень
2020

Кошти гранту за
договором від
29,12.2018
ДФРР, кошти місцевого
бюджету, іноземні
донори

39716,3
- навчання щороку 50 місцевих представників
/1270,9
сільськогосподарського сектора на базі

- кількість орендованих торгових місць – 25;
- сума сплаченого ринкового збору – не менше
12,0 тис. грн/міс.
- задоволеність відвідувачів стандартами якості
надання адміністративних послуг.

земельні
2.Приваблива для
ресурси та
внутрішніх
інфраструкт
та зовнішніх
ура
інвесторів
місцева економіка
органічних
технологій
зовнішнє
позиціонува
ння та
маркетинг

земельні
ресурси та
інфраструкт
ура

2.2.Виробництво
електричної енергії з
альтернативних
джерел (
встановлення
сонячних
батарей,інше)
2.3.Будівництво
Торгово-тренінгового
центру розвитку та
сприяння органічному
бізнесу суміжного із

- економія енергоресурсів у кількісних
показниках до 6% щороку
- забезпечення проведення енергоаудиту у
закладах бюджетної сфери громади – не
менше як 3 заклади на рік.
Баранівська міська рада 1213,2/38,
-запровадження у школах навчальних
(відділ освіти)
курсів, спрямованих на розвиток
8
підприємницьких здібностей (шкільні
майстерні, пришкільні ділянки і теплиці),
відродження ремесел деревообробної та
порцелянової майстерності
Європейський Союз,
кошти місцевого
бюджету,кошти
державного бюджету

4960,0/158 - належний екологічний стан приватних та
промислових територій;
,7

- публічна обізнаність;
- охоплення щонайменше 80 відсотків
приватних домогосподарств та 90 відсотків
місцевих підприємств;
- налагоджена гуртова та розбірна
роздрібна торгівля органічною продукцією;
- створення нових робочих місць,
отримання доходів

Тренінгового центру розвитку та сприяння
органічному бізнесу
- торгівельні площі 1,5 Га;

порівнянні з базовим роком), загалом до ОТГ –
не менше, ніж на 30% до 2030 року;
- зменшення викидів СО2 по Баранівській
міській
- створення оранжереї (теплиці), що сприятиме
підвищенню теоретичних знань та отриманню
практичних навичок в галузі вирощування
органічної продукції;
- створення МРЦ (Міжшкільного ресурсного
центру) колективної роботи, що сприятиме
підвищенню рівня технічної кваліфікації молоді
придбання спеціальної техніки та обладнання
(трактор МТЗ 82.1 з фронтальним рамковим
навантажувачем та бульдозерним відвалом);
(сміттєвоз із заднім механічним завантаженням
СБМ-302 на базі шасі МАЗ 4381, об’єм бункеру
10 куб.м.); - придбання сміттєвих контейнерів
ферма в Рогачові (700 голів);
- розширення виробництва, будівництва нової
ферми на 600 голів великої рогатої худоби

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
- щонайменше 50 торгових точок;
- рефрижераторний склад із місткістю
більш, ніж 250 т

«прозорим
офісом»(ЦНАПом)

- зменшення на 60 % (до 3 хв.) середнього часу
очікування у черзі ЦНАП;
- кількість сільських жителів ОТГ, які отримали
адмініпослуги завдяки роботі мобільного офісу
– не меншу 800 ос./місяць (або 30-35 ос/день).
ремонт порядка п’яти доріг місцевого
значення,якими проходять основні маршрути
маршрути автомобільного транспорту.

2.4.Налагодження
якісних шляхів
сполучення для
транспортування
сировини та продукції
місцевих підприємств
2.5. Створення та
налагодження
активностей
кооперативу «Мілка 2018»

Травень
20198/2020
років –
листопад20192020 років

Кошти місцевого
бюджету та інших
джерел

5074,3/
162,4

поліпшення стану існуючої інфраструктури
доріг Баранівської міської ОТГ, зокрема
реконструкція існуючої інфраструктури для
забезпечення комерційних перевезень

01.03.2019
05.03.2020

«Агенція місцевого
органічного розвитку –
АМОР» Баранівської
міської ради,, ініціативна
громадська спільнота

11896,2
/
380,7

-збільшення на 40% (до 8-ми грн/л)
закупівельної ціни молока
5 нових робочих місць на сироварні
-збільшення на 60 тис. грн. за сезон
надходжень від ЄП у місцевий бюджет
Не менше 50 учасників СОК «Мілка»

земельні
ресурси та
інфраструкт
ура

2.6.Створення
кооперативу «Комора
2018»

01.03.2019
05.03.2020

«Агенція місцевого
органічного розвитку –
АМОР» Баранівської
міської ради,,ініціативна
громадська спільнота

600,0/1
9,2

надання поштовху для розбудови
органічного сільськогосподарського
товаровиробництва;
- поява бенефеціара отриманих в
результаті втілення заходів проекту вигід;
- зменшення рівня безробіття у старостатах
Баранівської ОТГ
проведення серед населення
інформаційної та роз’яснювальної роботи
здійснення навчальної підготовки
ініціативних груп
створення та державна реєстрація
кооперативу
- написання бізнес
плану СОК «Комора»

земельні
ресурси та
інфраструкт
ура

2.7.Створення та
налагодження
активностей
кооперативу «Смолка 2017»

01.03.2019
05.03.2020

«Агенція місцевого
органічного розвитку –
АМОР» Баранівської
міської ради,, ініціативна
громадська спільнота

181,0/5,
8

отримання більших доходів не менш як 50-ма
домогосподарствами

земельні
ресурси та
інфраструкт
ура

2.8.Реконструкція
існуючої
інфраструктури доріг
для забезпечення
комерційних
перевезень (дорога до
сироварні)
Оновлення
дорожнього освітлення
дороги до сироварні
3.1.Залучення
інвестора задля

Квітень
2019року квітень
2020року

Європейський Союз,
Райавтодор,кошти
місцевого бюджету та
кошти державного
бюджету у майбутньому

1059,0/
33,89

проведення серед населення
інформаційної роботи навчальна ї
підготовка ініціативних груп
створення кооперативу, та отримання
дозволу на оренду гідроспоруди залучення
до кооперативу не менш як 100 членів
поява надійного трафіку для початку
будівництва та забезпечення комерційних
перевезень, доступ до фокусних центрів,
що є драйверами МЕР,притік нових
інвестицій.поява LED-ламп на вулицях для
запобігання ризику травмувань та ДТП
економія електроенергії порівняно із
застосуванням ламп-розжарювання

02.05.201931.12.2020

Представники бізнесу
Великої Британії,

12740,0
/

благоустрій занедбаної території бувшого
льонозаводу;

земельні
ресурси та
інфраструкт
ура
земельні
ресурси та
інфраструкт
ура

зовнішнє 3.Місцева влада,що
позиціонува орієнтована на

залучення до кооперативу не менш як 100
членів
- написання бізнес плану СОК «Комора»
закупівля холодильного обладнання для
зберігання ягід чорниці в кількості 50-100 тон.
організація циклу заготівлі та первинної
переробки ягід

підвищення рівня профілактики стресів за
рахунок активного відпочинку
- виконання верхнього дорожнього покриття з
асфальтобетонної суміші (товщина 5 см) (80м*
12 = 960)
- встановлення зовнішнього освітлення на
дорозі, що веде до сироробного міні-комбінату
(50 ліхтарів) – за часткового фінансування
Баранівською міською радою

- зростання кількості робочих місць +15 щороку;

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
ння та
маркетинг

підтримку росту
місцевих
підприємств

відродження
льонарства у громаді

підвищення
кваліфікації
та розвиток
людського
потенціалу

3.2.Прийняття
Програми
відродження
кооперативного руху
та підтримки
с/гвиробників

підвищення
кваліфікації
та розвиток
людського
потенціалу

3.3.Інвентаризація
ресурсів для МЕР

01.01.2019
01.01.2020

01.09.2019
31.12.2020

Житомирський ЦРМС,
Агенція АМОР,
ДФРР,комерційні банки,
інші бізнес-партнери

407,7

Міжнародні
донори,фізичні особи підприємці
Житомирський ЦРМС,
Агенція АМОР, ДФРР,

535,0/1
7,12

Агенція -АМОР

50,0/1,6

відродження галузі,що було основою
добробуту частини жителів громади;
поява нових робочих місць (зменшення
рівня безробіття)
поява у громаді життєздатних
фермерських господарстввідновлення
кооперативного рухурозбудова органічного
простору зменшення рівня безробіття
перспектива подальшого розвитку
сільського господарства

збільшення орендної плати за землю (в разі
оренди (+300,0 тис. грн.щороку)
збільшення надходжень до бюджету розвитку( в
разі продажу земельної ділянки) + 850,0 тис.
грн.
-збільшення рівня забезпеченості активних с/г
товаровиробників первісним капіталом
+5 господарств щороку;
-відновлення поголів’я ВРХ у фермерських та
особистих селянських господарствах громади
+20 корів щороку;

поява (розробка)
інформаційного регістру «Інвестиційний
паспорт громади» (у т.ч. ділянки
грінфілд/браунфілд:
1) земельна ділянка площею 1,5 Га в с.
Рогачів;

земельна ділянка площею 4,0 Га в с. Полянка;
земельна ділянка площею 5,0 Га поблизу м.
Баранівка.
- актуалізація регістрів «Бюджетний паспорт
старостинського округу» та «Бюджетне
портфоліо громади»

*співвідношення гривня/євро розраховано згідно офіційному курсу НБУ на 09.08.2018 (31,25)

10.Схема фінансування
Фінанси є похідним поняттям від економічного розвитку. Але водночас обидва поняття
взаємно та тісно пов’язані. Графіка на рисунках 21-25 та 32-35 показує як реформа
децентралізації змінила наповнення дохідної частини бюджету Баранівської міської ради.
Цікавою особливістю наповнення бюджету є те, що одна бюджетна установа (відділ освіти)
та одне середне підприємство сумарно є найбільшими платниками податку на доходи
фізичних осіб (ПДФО) до місцевого бюджету, випереджаючи суб’єктів підприємницької
діяльності. (див. рис. 12). Загалом у доходах бюджету ОТГ на ПДФО у 2018 році припадає
62%.
На тлі інших 366 ОТГ України (за результатами оцінки фінансової спроможності ОТГ у
2017 році, проведеної Групою фінансового моніторингу Центрального офісу реформи при
Мінрегіоні) Баранівська ОТГ виглядає не надто переконливо (загальне 282-е місце по
Україні та 25-е серед 32 ОТГ Житомирської області):
- за величиною власних доходів на 1 мешканця Баранівська ОТГ посідає 263-е місце ( 1937
грн/особу),
- за рівнем дотаційності місцевого бюджету – 228-е (16,2% становить базова дотація у
доходах бюджету),
- за обсягом капітальних видатків (без субвенцій з держбюджету) – 299-е (775 грн/особу);
- за питомою вагою видатків на утримання апарату управління (без трансфертів) – 231-е
(27,9% у власних ресурсах).
Таблиця 2.Схема фінансування*

Дії
№

1

Модернізація освітнього середовища –
заходи з енергозбереження

Виробництво електричної енергії з
альтернативних джерел енергії
2 (встановлення сонячних батарей,інше)

Джерела фінансування (тис. грн.)
Заплановані
витрати(тис
Бюджети
Місцевий
Приватни
грн./тис євро)
вищого
Донори
бюджет
й сектор
рівня
6896,3/
220,6

1907,2/
6,3

327000,0
/10,46

Нестач
а
фінанс
ування

4989,1/
831,5
327000,0/10
,46

Залучення інвестора для відродження 12740,0/
льонарства у громаді
407,7

12240,0/
391,7

3
Прийняття
Програми відродження
кооперативного руху та підтримки
4 сільськогосподарських виробників
Формування бренду Баранівської ОТГ
(для використання місцевими
5 виробниками) та його популяризація
6 Інвентаризація ресурсів МЕР
Розбудова спроможності Агенції
місцевого органічного розвитку
10 громади

535,0/17,12

500,0/16,0

400,0/12,8

35,0/1,1

400,0/12,8

50,0/1,6

50,0/1,6

260,0/8,3

260,0/8,3

50,0/1,6

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
Будівництво Торгово-тренінгового
центру розвитку та сприяння
органічному бізнесу суміжного із
11 «прозорим офісом»(ЦНАПом)
Налагодження якісних шляхів
сполучення для транспортування
сировини та продукції місцевих
12 підприємств

13

Створення та налагодження
активностей кооперативу «Мілка-2018»

Створення та налагодження
активностей кооперативу «Смолка14 2017»
Створення кооперативу «Комора 15 2018»
Продовження заходів з
енергозбереження (дієва система
16 Енергомоніторингу)
Створення Міжшкільного ресурсного
центру (технічного й швейного
17 ковіркінгів та оранжереї (теплиці)
Реконструкція існуючої інфраструктури
доріг для забезпечення комерційних
перевезень (дорога до сироварні) та
оновлення дорожнього освітлення
18 дороги до сироварні
Впровадження системи організації
збору та утилізації твердих побутових
19 відходів
Будівництво потужностей для
виробництва молочної продукції (міні20 сироварня в селі Рогачів)

39716,3/1270,9

8295,0/265,
4
27133,9/868,3

5074,3/162,4

500,0/16

11896,2/
380,7

100,3/3,2

181,0/5,8

7,0/0,3

600,0/19,2

50,0/1,6

1836,0/58,8

1500,0/48,0

4287,4/
130,0

4574,3/146,
4
5490,0/175, 6305,9/201,
7
7
174,0/5,6
550,0/17,6

150,0/4,8

186,0/5,9

1213,2/38,8

80,0/2,6

1133,2
/43,7

1059,0/33,89

35,0
/1,12

1024,0
/32,8

4960,0/158,
7
10110,2/
323,5

50,0/1,6

100,0/3,2

4910,1/157,1
6010,2/
192,3

4000,0/128,
0

*співвідношення гривня/євро розраховано згідно офіційному курсу НБУ на 09.08.2018
(31,25)

11.Моніторинг впровадження плану
Моніторинг та оцінка перебігу реалізації плану МЕР будуть здійснюватися на підставі опитувань учасників заходів та місцевих мешканців.Особливу
увагу буде приділено наданню даних щодо провадження основних дій відповідальними спеціалістами БМР та ГО ІГС. Спеціалісти із зв’язків з
громадськістю забезпечуватимуть щоденне освітлення процесу реалізації проекту за допомогою онлайн Інтернет ресурсів, а також у
місцевих/регіональних/національних ЗМІ.
Таблиця 3. Показники моніторингу
Дії / Ідеї проекту (-ів1

Модернізація
освітнього середовища
– заходи з
енергозбереження

Тривалість
(початок
дії–
завершення
)
08.05.201901
.12.2020

з 1-го по 6-й місяць

Очікувані результати
з 7-го по 12-й місяць
з 13-го по 18-й місяць

утеплення стін та цоколю -2956,65 м2;
- заміна вікон та дверей -79,0 одиниць;
заміна кухонного обладнання (електроплит)
-2 одиниці;
- заміна ламп розжарювання -315 одиниць

утеплення перекриття
неопалюваного підвагу -1899,2 м2;

Виробництво
електричної енергії з
альтернативних
джерел ( встановлення
сонячних батарей,
інше)

01.01.2019.
31.12.2020

-прийняття відповідних документів
(протоколи громадських слухань,рішення
договір)
-отримання 1000,0 тис. грн./рік. орендної
плати до бюджету громади

-виготовлення детальних планів та
проектів землеустрою) + 6 документів
- активізація ділового середовища та
популяризація «зеленої енергетики»

Залучення інвестора
задля відродження
льонарства у громаді

02.05.2019.
31.12.2020

можливість використання занедбаної
території бувшого льонозаводу на 100%

упорядкування території занедбаних
виробничих цехів; громади на 100 %

Програмна підтримка
кооперативного руху та
сільськогосподарських
виробників

01.01.201901
.01.2020

створення бюджетних призначень та
внесення змін до програми задля її
наближення до заходів проекту «МК»

отримання згоди Антимонопольного
комітету України на надання коштів
та проведення конкурсного відбору
отримувачів

з 19-го по 24-й місяць

підведення підсумків економії ресурсів
через систему «Енергомоніторинг»
- збільшення кількості учнів школи щороку +10/15 учнів;
- зменшення рівня споживання
енергоносіїв – 3/5 % щороку
- отримання інвестором 281000,0 тис.
грн. – район льонозаводу (+11 МВт);
-отримання інвестором 21000,0 тис.
грн. – район Заріччя (+1 МВт);
-25000,0 тис. грн. -гідроелектростанція
(+1,7 МВт)

збільшення рівня відвідуваності школи
відмінними від освітнього прошарку
громадянами для популяризації
опорного закладу + 2/7 щороку

підвищення впізнаваності, статуса
громади через оприлюднення початку
меморандуму та робіт з реконструкції
приміщень через засоби масової
інформації (+20 лайків на фейсбуці)
надання коштів на розрахункові
рахунки отримувачів
(учасників конкурсу –не менше трьох)

відродження галузі, що було оновою
добробуту частини жителів,зростання
кількості зайнятих (+25 осіб)

- генерація 14 тис. мВт електроенергії на
рік,- продовження практики новаторських
підходів у сфері використання
,ефективних джерел енергії
- розбудова інвестиційної спроможності
громади

поява у громаді життєздатних
фермерських господарств (+3 ФОП)
- зменшення рівня безробіття (- 9 осіб)

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
Формування бренду
Баранівської ОТГ (для
використання
місцевими
виробниками) та його
популяризація
Розбудова
спроможності Агенції
місцевого органічного
розвитку громади
Інвентаризація
ресурсів для МЕР

01.02.201931
.12.2020

розробка та популяризація бренду
«Баранівка–органічний простір»
- проведення відповідних ринкових
досліджень

індивідуалізація бренду та розробка
дизайну для продукції місцевого
виробництва;
-

виготовлення рекламних відеороликів,
зокрема в рамках публічних медійних
кампаній

забезпечення участі місцевих виробників
в регіональних та національних галузевих
ярмарках /

виконання керівної функції у ході
провадження проекту «Молодіжний
кластер»;

поява рушія розвитку кластеру
органічного бізнесу, Молодіжного
бізнес-інкубатора, тренінгового і
консультативного центру;
розробка інформаційного регістру
«Інвестиційний паспорт громади» з
віднесенням до нього земельної
ділянки площею 1,5 Га в с. Рогачів;

популяризація проектного офісу,як
рушія залучення інвестицій

поява маркетингового рушія органічної
продукції місцевого виробництва

01.09.2019
31.12.2020

актуалізація регістру «Бюджетний паспорт
старостинського округу», моніторинг його
наповнення та доопрацювання в цілому

формування земельної ділянки
площею 4,0 Га в с. Полянка;
формування земельної ділянки
площею 5,0 Га поблизу м. Баранівка.

актуалізація регістрів «Бюджетний
паспорт старостинського округу»
та «Бюджетне портфоліо громади»

Будівництво Торговотренінгового центру
розвитку та сприяння
органічному бізнесу
суміжного із «прозорим
офісом»(ЦНАПом)

20.04.201901
.12.2020

проведення підготовчих заходів задля
початку будівництва (річний план
закупівель)

зведення будівлі ,внутрішнє та
зовнішнє опорядження її
впорядкування
запровадженнятренінгових програм

налагодження гуртової та роздрібної
торгівлі органічною продукцією та
продукцією місцевих виробників
поява торгівельних площ 1,5 Га;

поява щонайменш 25торгових точок
поява рефрижераторного складу із
місткістю близько 50 т

Налагодження якісних
шляхів сполучення,
вкл. З освітленням,
для транспортування
сировини та продукції
місцевих підприємств

20.04.2019
31.12.2020

проведення торгів на ремонтні роботи
дороги до міні-сироварні а також ремонт
інших доріг громади
проведення підготовчих процедур
(отримання дозволів на приєднання до
мережі, придбання багато тарифних
лічильників (+5 одиниць у перший рік)
- проведення серед населення
інформаційної та роз’яснювальної роботи
- здійснення навчальної підготовки
ініціативних груп
- створення та державна реєстрація
кооперативу

доступ до фокусних центрів, що є
драйверами місцевого економічного
розвитку ( дорога до сироварні)
поява LED-ламп на вулицях громади з
метою нічного освітлення для
запобігання ризику травмувань та
дорожньо-транспортних пригод (+40
ламп)
організація повного циклу, що має
включати заготівлю, перероблення
сирого молока та виготовлення готової
продукції.

притік нових інвестицій;
економія електроенергії порівняно із
застосуванням ламп-розжарювання (- 6%
витрат у кількісних показниках)
- посилення безпеки вуличного руху
(зменшення ризику ДТП на 15%)

01.03.2019.
5.03.2020

проведення ремонтних робіт та
запуск ремонтованих доріг в
експлуатацію
поява LED-ламп на вулицях громади
з метою нічного освітлення для
запобігання ризику травмувань та
дорожньо-транспортних пригод (+40
ламп)
написання бізнес плану СОК «Мілка 2018»

Створення та
налагодження
активностей
кооперативу «Мілка2018»

01.02.2019
01.02.2020

підготовка до будівництва міні
сироварні для переробки отриманого
молока,як продукту діяльності
кооперативу

проведення маркетингової кампанії
(ринкові дослідження, розробка та
просування товарного знаку продукції,
вибудовування відносин з
корпоративними (В2В) та роздрібними
клієнтами , отримання більших доходів не
менш як сотнею домогосподарств
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Створення та
популяризація
кооперативу «Смолка2017»

01.01.2019
31.12.2020

- проведення серед населення
інформаційної та роз’яснювальної роботи
- здійснення навчальної підготовки
ініціативних груп
- створення та державна реєстрація
кооперативу
проведення серед населення
інформаційної та роз’яснювальної роботи
здійснення навчальної підготовки
ініціативних груп
створення та державна реєстрація
кооперативу

Створення
кооперативу «Комора 2018»

15.06.2019
01.12.2020

Будівництво
потужностей для
виробництва молочної
продукції (міні сироварня в селі
Рогачів)
Продовження заходів
з енергозбереження
(дієва система
Енергомоніторингу)

23.02.2019
01.02.2020

02.06.201930
.10.2020

функціонування ефективної системи
енергомоніторингу
поява розуміння доцільності контролю за
споживанням енергоресурсів;

Створення
Міжшкільного
ресурсного центру
(технічного і швейного
коворкінгів та
оранжереї (теплиці)
Впровадження системи
організації збору та
утилізації твердих
побутових відходів

15.05.2019
15.10.2020

- дослідження ринку професій (праці)
- надання вчителям можливості
- об’єднання молодих людей, які мають
потенціал до технічного розвитку

23.02.2019
01.02.2020

розробка маршрутів вивезення ТПВ з
метою поширення позитивного досвіду
центра ОТГ (Баранівка) на усю територію
громади

залучення селян до створення у с. Рогачів
молочного СОК, що буде реалізовувати
молоко для потреб сироварні (300 жителів)підписання меморандуму про співпрацю з
великим молокопереробним заводом

проведення громадських слухань та
отримання дозволу на оренду
гідроспоруди

залучення коштів для розвитку
інфраструктури,встановлення
альтанок, пірсів, будиночку відпочинку,
іншого обладнання

отримання більших доходів не менш як
50-ма домогосподарствами

- проведення маркетингової кампанії
(ринкові дослідження, розробка та
просування товарного знаку продукції,
вибудовування відносин з
корпоративними клієнтами (В2В) та
роздрібними споживачами (В2С),

отримання більших доходів сотнею
домогосподарств

оновлення занедбаної
сільськогосподарської інфраструктури
старостату, де пройде будівництво

- створення нових робочих місць
(працевлаштування не менше як 6-ти
молодих людей)
- заготівля не менше 5 т молока/день

створення та затвердження радою
ОТГ Плану дійсталого енергетичного
розвитку та клімату
підготовка енергоаудитів не менше 3х будівель бюджетних закладів
щороку
забезпечення навчаннядля учнів
(студентів) та всіх зацікавлених осіб

участь у тренінгах з метою
популяризації позитивного досвіду
Баранівської

економія енергоресурсів у кількісних
показниках (до 6% щороку)

підвищення кваліфікації учнів
(студентів) та завтрашніх працівників в
секторі малого бізнесу;

розвиток власних технічних навичок;
- започаткування 4-х нових бізнесів
молоддю,започаткування стартапів;
.

обладнання місць для зберігання
твердих побутових відходів
встановлення контейнерів для
роздільного збирання сміття

охоплення щонайменш 80 відсотків
приватних домогосподарств та 90
відсотків місцевих підприємств

підтримка належного екологічного стану
приватних та промислових територій
публічна обізнаність

залучення до кооперативу не менш
як 100 членів
- написання бізнес плану СОК
«Комора»
закупівля холодильного обладнання
для зберігання ягід чорниці в
кількості 50-100 тон.
організація циклу заготівлі та
первинної переробки ягід
проведення перед будівельних робіт
придбання обладнання

підвищення рівня профілактики стресів
за рахунок активного відпочинку
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12 ДОДАТКИ:
Додаток 1. Розпорядження про створення робочої групи
Додаток 2. Склад робочої групи. Докази проведення засідань
Додаток 3.Схеми,рисунки,таблиці,витяги
Додаток 4. Дані про опитування мешканців
Додаток 5. Дерево цілей
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Додаток 3 Схеми,рисунки,таблиці,витяги

971 рік – князь
Святослав завершив
приєднання території
сучасної Баранівки у
складі Болохівської
землі до Київської Русі
1254-1255 рр –
Галицько –Волинський
літопис згадує сучасне
село Суємці в описі
походу війська Данила
Галицького проти
кочівників

9 вересня 2017 року на
р. Случ відкрито малу
ГЕС потужністю 382 кВт

2014 рік –початок
роботи заводу
«Органік Мілк» перший в Україні
органічний
молокозавод,який має
повний завершений
цикл,підтверджений
сертифікатом ЄС

Історична
матриця
971-2018

22 вересня 1937 –
Баранівка стає
районним центром
Житомирської області

1802 рік – брати
Мезери будують у
Баранівці фарфоровий
завод
1911 рік –Леся
Українка,натхненна
родинним
відпочинком у селі
Жабориця (нині у
складі Баранівки)
написала драму –
феєрію «Лісова пісня»

Рис. 1 Історична матриця

1565 - перша писемна
згадка про с.
Барановець як
власність українських
князів Острозьких
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Рис.2 Карта громади;2.1 Структура земельних ресурсів ОТГ
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Рис.3Статево-вікова піраміда населення України на 1 січня 2016 року

українці
поляки
росіяни
білоруси
інші національності

Рис. 4 Етнічний склад громади
Співвідношення сільського та міського населення
(чол.)

міське; 12342;
47%
сільське
міське

сільське;
13658;
53%

Рис. 5 Співвідношення сільського та міського населення
Частка молодого населення у загальній
масі осіб (чол)
усе
населення;
26; 66%
13,26; 34%

у тому числі
молодші 40ка років;
13,26; 34%
усе населення
у тому числі молодші 40ка років

Рис. 6 Частки молодого населення у загальній масі осіб
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Природній
приріст на території ОТГ, осіб
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2014
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2015
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180

2016
-150
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-147

Природній приріст

Рис. 7 Природний приріст на території ОТГ

ВІкова структура мешканців нас.пунктів Баранівської
ОТГ
100%
80%
60%
40%
20%
с.Млини
с.Йосипівка
с.Рудня
с.Рогачів
с.Табори
с.Острожок
с.Ялишів
с.Глибочок
с.Явне
с.Кашперівка
с.Лісове
с.Смолдирів
с.Володимирівка
с.Стара Гута
с.Гриньки
с.Жари
с.Мирославль
смт.Полянка
с.Суємці
с.Марківка
с.Зеремля
с.Середня
с.Озерянка
с.Вірля
с.Берестівка
БАРАНІВКА
с.Ситисько
с.Климентіївка
с.Вишнівка
с.Іванівка
с.Смолка
c.Деревищина
с.Зрубок

0%

0 - 5 років

6 - 18 років

19 - 60 років

Пенсійного віку

Рис.8 Вікова структура мешканців Баранівської ОТГ

Прогноз чисельності населення Баранівської ОТГ, осіб
Джерело: ДП „УКРНДПIЦИВIЛЬБУД”
24 322
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24 005
23 150
22 390
21 650
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2016

2017

Рис. 9 Прогноз чисельності населення
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Рис. 10Витяг з генерального плану міста

інші
Структура промислового
виробництва
5%

молочна
лісопереробка
25%
40%
обробна
30%
Рис. 11 Діаграма структури промислового виробництва
Роки

Суб’єкти господарювання

Юридичні особи
(ТОВ,ПП,ПСП,ФГ)

Фізичні особи

2013

943

121

822

2014

1078

108

970

2015

1118

109

1009

2016

1032

108

924

64

768

2017
832
Таблиця4 /12Кількість суб’єктів господарювання (2013-2017 роки)

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
Мікро

Малі

Середні

Великі

Кількість
підприємств

19

35

9

1

Кількість
зайнятих
працівників

110

180

501

428

Обсяг
реалізованої
продукції

580000,0

100000,0

70000,0

430000,0

Тип

Кількість
зареєстрованих

Мікро-бізнез (Приватні підприємці)
Малий бізнес
Середній бізнес
Великий бізнес

Кількість
співробітників
<2
<50
50 – 250
Понад 250

Річний оборот, євро
Менш ніж 2 мільйони
Менш ніж 10 мільйонів
Від 10 до 50 мільйонів
Понад 50 мільйонів

Таблиця 5./13 Класифікації підприємств за розміром

Кількісне співвідноше ння юридичних та
фізичних осіб за 2013-2017 роки

Фізособи
943

1118

1078

Юрособи
121

1032
832

108

109

108

64

Рис. 12 Кількісне співвідношення юридичних та фізичних осіб - підприємців

Підприємство, організація, установа

Вид діяльності (основний)

Чисельність
працівників у
2016/ 2017

Державне підприємство «Баранівське
лісомисливське господарство»

Лісівництво, лісозаготівлі,
лісопильне виробництво,
мисливство

428

Баранівська філія СП ТОВ РІФ -1

Виготовлення взуття

156

ТОВ Органік мілк»

Переробка молока, виробництво
масла і сиру

126

Обсяг
реалізованої
продукції
(тис. грн.)
47586,6
75860,2
96923,0

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
ТОВ «Агровест Груп»

Сільськогосподарське
виробництво

81

ДП Шпат

Добування корисних копалин та
розроблення кар»єрів

79

ТОВ «Полянківська кераміка»

Виробництво керамічних
електроізоляторів

40

ТОВ «Мирославль – Агро»

Сільськогосподарське
виробництво

37

ТОВ «Декор – Кераміка»

Виробництво декоративних
керамічних і господарських
виробів

29

ТОВ «Баранівський молокозавод»

Переробка молока, виробництво
масла і сиру

17

ТОВ «Декор Україна»

Виготовлення й оброблення
скляних виробів

17

89450,0
68120,0
3012,1
68790,2
59764,1

60560,2

79846,2

Транспорт,складське
господарство,поштова та
10
кур’єрська діяльність
Таблиця 6./14Найбільші підприємства Баранівської ОТ.Чисельність. Обсяг реалізованої
продукції
ПП «Нова пошта»

У тому числі
Усього,
одиниць

Усього
у тому числі

1038

підприємства
% до
одиниць
загальної
кількості
36
3,5

ФОПи

сільське, лісове та рибне
господарство
Промисловість

38

8

21,1

30

78,9

25

10

40

15

60

Будівництво

4

1

30

3

70

оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів
транспорт, складське
господарство, поштова та
кур’єрська діяльність
тимчасове розміщування й
організація харчування
інформація та
телекомунікації
фінансова та страхова
діяльність
операції з нерухомим майном

934

15

1,6

919

98,4

3

1

30

2

70

2

1

50

1

50

1

1

100

професійна, наукова та
технічна діяльність

5

5

100

1002

% до
загальної
кількості
96,5

одиниць

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного обслуговування
Освіта
охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги
мистецтво, спорт, розваги
та відпочинок
надання інших видів послуг

2

2

100

2

2

100

2

2

100

20

20

100

Таблиця 7./15Кількісне співвідношення юридичних та фізичних осіб-підприємців
Сільське,лісове та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля,ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів
Транспорт,складське господарство,поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування і організація харчування
Інформатизація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна,наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Надання соціальних послуг
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Надання інших видів послуг

38
25
4
934
3
1
2
5
2
2
20

Таблиця 8./16Класифікація підприємств за видами економічної діяльності

ДЛМГ
428

СП ТОВ
РІФ -1
156

ТОВ
«Полянків ська
кераміка»
ТОВ «Ми
40
Рослав ль –
Агро»; 37
ТОВ
ТОВ
Органік
«Агров ест
мілк»
Груп»
ДП
117
81
Шпат
79

Рис. 13 Динаміка створення робочих місць
найбільшими середніми підприємства ми Баранівської ОТГ

ТОВ
«Баранів ський
молокозав од»;
17

ТОВ
«Декор –
Кераміка»; 29

ТОВ «Декор
Україна»; 17

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
Надходження ПДФО за період з 2012 по 2017
(тис. г рн.)

2017 - 9 м іс.

+753,6 %

2012

2013

2014

2536,20

2478,40

2587,20

19496,0

0,00

0,00

Рис. 14 Динаміка надходження ПДФО за період з 2012 по 2017 рік
Динаміка ПДФО 6/9/10 міс 2017 р.
Відділ освіти
3691,8

ДЛМГ
3012,40

КЦРЛ
1255,20
757,9

Органік
654,90

РИФ-1
784,50

Культура
544,6
Ліцей
336

Військкомат
690,1

474,40

ПМСД
409,60

290,10
228,20

Міська рада

КЦРЛ

Житомиробленерго

ТОВ "Декоркераміка"

СТОВ "Мирославль
агро"

ПП Кучер О.А.

Рис. 15 Динаміка надходження ПДФО за 10 місяців 2017 року

Ріст

ПДФО 2017 та плановий показник

на 2018 рік

28059,70

32090,0

17718,0

(бюджет 2017 -11

План 2018

2017

м ісяців)

(стадія
форм ування)

1
2
3

Рис. 16 Ріст ПДФО за 2017та план по ПДФО на 2018 рік

ПП Бортник О.І.

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
Структура власних надходжень загального фонду бюджету 2017
(грн.)
Адміністративні
штрафи
17349,00; 0%

Адміністративні
штрафи та штрафні
66800,00; 0%

Єдиний податок ;
7314454,88; 16%

Адміністративні збори
та платежі
678973,47; 2%

Земельна рента;
3447260,03; 8%

Державне мито ;
87881,96; 0%

Туристичний збір ;
563,99; 0%
Податок на майно;
275028,03; 1%
Акцизи; 3708568,15; 8%
Рента за воду 3745,12;
0%

ПДФО
27770970,62;
62%

Податок на прибуток
підприємств ; 350,00;
0%

Рентна за
ліс1516661,64; 3%

Рис. 17 Структура власних надходжень загального фонду бюджету 2017 року

20000

200

Тимчасове розміщення й
організація харчування

Охорона здоров’я та
соціальна допомога

Будівництво

Оптова й роздрібна
торгівля

Освіта

Професійна, наукова та
технічна діяльність

Операції з нерухомим
майном

Мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

Транспорт і зв'язок

Водопостачання;
каналізація,…

0
Переробна
промисловість

Сільське господарство,
мисливство, лісове та…

Промисловість

Фінансова та страхова
діяльність

Постачання
електроенергії, газу

0

Інформація та
телекомунікація

У % до середнього рівня по області
150
142,5
127,1
115,8115,7
105,6102,9
10000 8669 8498
100
91,8 87,4 87,2 86,6 86,2
7120 6354
82
80,7
5787 5781 5275 5141
75,6
4585 4367 4358 4330 4309 4098 4032 3776
5000
50
248949,8

Державне управління й
оборона, обов’язкове…

15000

Зарплата шт.працівників у грудні 2016 року, грн

173,5170,1

Рис. 18 Заробітна плата штатних працівників окремих галузей економіки

Місце розташування

Вид діяльності

Розмір СЗЗ

Назва підприємства
ТОВ «МиРославель Агро»

с.Мирославль

ВРХ

300 м

ТОВ «Агровест Груп»

с.Смолдирів

ВРХ

300 м

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
Таблиця 10. Види діяльності двох найбільших с-г виробників.

Рис. 19.1 Фото ПП «Органік -мілк»

Рис. 19.2 Фото ПП «Галекс -Агро»

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
Безробіття
Недостатня громадська ініціативність та…
Відсутність можливості для…
Засміченість довкілля
Поширення злочинності, алкоголізму,…
Відсутність зовнішніх інвестицій
Низька якість (відсутність) дорожнього…
Пасивність органів місцевого…
Забрудненість питної води
Несприятливі умови для розвитку…
Відсутність внутрішніх інвестицій
Недостатня інформованість про громаду…
Недостатня підприємливість мешканців…
Значна частка населення старшого…
Зношеність інженерних мереж…
Низька якість середньої освіти
Низька якість дошкільної освіти
Інше

62,1%
36,7%
22,7%
22,0%
20,6%
17,9%
16,8%
16,1%
13,2%
11,3%
10,7%
10,2%
7,3%
7,0%
6,3%
3,4%
2,1%
1,1%

Рис. 20 Слабкі сторони громади
Переробна
галузь

Основні проблеми, вирішити які можна за допомогою послуг
з підтримки бізнесу

Обробна
-лісопереробка

-звернення до держави з метою скасування ПДВ на ввіз відповідного
обладнання і надання розстрочки на його виплату за два
рокидлязаощадження
кредитних ресурсів і зменшення
навантаження на вартість продукції
- зменешння ставок орендної плати за землю на підприємствах,,що
потребують додаткових осоігових коштів

-пошиття взуття

-віднайдення потрібної кількості працівників
функціональності центру зайнятості;

через посилення

-посилення інформованості суспільства щодо потреб у наймі через
соціальні мережі та офіційні сайти БМР та бізнес -асоціацій
-створення профспілки працівників обробної галузі
-відродження
виробництва
порцеляни

-віднайдення можливостей довгострокового кредитування галузі
задля придбання обладнання;
-ініціація зменшення податкового навантаження у роки сплати
кредиту;
-поява агенції,функцією якої стане написання бізнеспланів з метою
отримання додаткових осігових коштів

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
Споживча
кооперація
-молочна

-допомога у реєстрації та становленні установчих процесів СОКів
-інформаційна підтримка СОКів
-поява дієвого центру обміну отримання навичок управління,
досвідом та новими технологіями (Торгово-тренінговий центр),
що відіграватиме роль рушія розвитку кластеру, а також носія
управлінських / маркетингових ініціатив

-рибна

-допомога у реєстрації та становленні установчих процесів СОКів
-інформаційна підтримка СОКів
-поява дієвого центру обміну отримання навичок управління,
досвідом та новими технологіями (Торгово-тренінговий
центр),щовідіграватиме роль рушія розвитку кластеру, а також
носія управлінських / маркетингових ініціатив

ягідна

-допомога у реєстрації та становленні установчих процесів СОКів
-інформаційна підтримка СОКів
-поява дієвого центру обміну отримання навичок управління,
досвідом та новими технологіями (Торгово-тренінговий центр),
що відіграватиме роль рушія розвитку кластеру, а також носія
управлінських / маркетингових ініціатив)

Харчова
-молочне виробництво

-допомога у віднайденні кваліфікованої робочої сили
-популяризація продукції через брендування

-місне виробництво

допомога у віднайденні кваліфікованої робочої сили
-популяризація продукції через брендування

Сфера послуг
-торгівля

-поява пошукової системи, що дасть змогу віднайти
додатки до місцевої регуляторки
-поява
дієвого
податків,зборів,пільг

-громадське
харчування

інформаційного

ресурсу

будь-які
стосовно

-появу пошукової системи, що дасть змогу віднайти
додатки до місцевої регуляторки
-поява
дієвого
податків,зборів,пільг

інформаційного

ресурсу

будь-які
стосовно

-поява інтернет-карти локації готелів та ресторанів
Таблиця 11. Галузі (та підгалузі) з перспективою зростання та їхні проблеми

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ

Звичні Назва
Позитиви
джере джерела
ла
фінансуванн
я

Державні
програми

передбачуваність наявності коштів
у разі стабільної економічної
ситуації

Перешкоди

ймовірність зловживання ресурсом через й
«ручний розподіл»

корупційна складова розподілу (до прикладу при
розповіді коштів ДФРР та розвиткових субвенцій
Місцевий бюджет
(через відповідні
програми)

швидкість отримання коштів під
програму у разі наявності
фінансування

недостатність місцевого бюджету

Бюджети вищого
рівня (обласний
бюджет)

поява додаткового джерела
покриття видатків на
інфраструктурні проекти

ймовірність зловживання ресурсом через його
«ручний розподіл»
корупційна складова розподілу
вимоги застави, що перевищує вартість усього
майна підприємства

Банківські
установи

поручительство власників і третіх сторін
надання переваг великому бізнесу

приватні
інвестори

легкість досягнення
домовленостей

витрати на оформлення супровід вищі від ніж
отриманих доходів
суб’єктивний фактор та залежність від політики
інвестора

донори (в т.ч.
міжнародні)

прозорість відбору учасників

відсутність доступу до інформації про донора

кредити з мінімальним
відсотковим навантаженням

недостатня обізнаність у написанні бізнеспланів

спонсорські кошти

Альтерна
тивні
джерела

фінустанови які
співпрацюють з
НімецькоУкраїнським
фондом,
онлайн-платформи
( FundingCircle,
Kabbage,

поява інтернет-ресурсів для
вивчення доступності (сайт Гурт)
можливість швидкого отримання
під цільові заходи

кредити саме МСБ до 250 тис. євро
під 17% річних

спонтанність у отриманні та залежність від
спонсора

недостатня обізнаність щодо ресурсу
недостатній рівень знання англійської мови для
проведення операцій

позики до 500 000 грн. терміном до
18 місяців без застави.

недостатня обізнаність щодо ресурсу

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
LendingClubRenRe
n,MO CASH)
«краудфандинг»
через «бізнесангелів» або
бейкерів
негрошові внески

відсоткові ставки в діапазоні 2535% річних
отримання коштів від різних
людей у невеликій сумі

недостатній рівень знання англійської мови для
проведення операцій
недостатня поінформованість

доступність для користувачів
інтернету
зменшення часу від домовленостей
до отримання матеріальних
цінностей

недостатній рівень знання англійської мови для
проведення операцій
відсутність загальної методики для отримання

відсутність загальної методики для
отримання

нерівномірність надходжень

¤ відсутність вибору з боку отримувача

нерівномірність надходжень
персональні
позики у рідних і
друзів, ломбарди,
кредитні спілки

суб’єктивний фактор,великі
відсоткові ставки

дороговизнафінресурсу
(відсоткові ставки до 800% річних)

юридична незахищеність

ризикованість

Таблиця 12.Джерела фінансування

Рис. 21 Спільна нарада за участі представників ДФС,Центру зайнятості
ЦНАПу та реєстраційної служби

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
Сплата ПДФО за 6,9,12 місяців 2017 року (30-ть найбільших платників
(тис. грн.))
Відділ
освіти
5254,3

ДП Баранівський
лісгосп
4415,8
(100% -7359,7)

ПП Бортник О.І.
45,8

КЦРЛ; 1693

Міська
рада
1144,1

ПП Сидорівський В.М.
8,1
Філія
Райавтодор;
235,1

Житомиргаз
398,3

ПП Омельчук В.М.
13,1

325,5

Рис. 22Сплата ПДФО двома найбільшими платниками податків

Графік зростання власних надходжень
2012-2016 (тис. грн.)

2012
581,9

2013
674,3

2014
754,4

Рис.23 Зростання власних надходжень 2012-2016 роки

2015
974,5

2016
1147,5

2017
1316,1
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Співвідношення тіла кредиту та відсотків 2014-2017 рр (грн.)
"Тіло"
кредиту
145317

Відсотки
12199

2015
150205

2015
148646

14673

2016
147807

2016
148950,00

2017
145196,00

2017
145934

18673
13744
5724

9235

7165

3703

0

Рис. 24 Бюджетний позитив зовнішнього кредитування НЕФКО

ЗФ 2017
131,5

ЗФ 2018
137,3

Бюджет
розвитку 2017
16,1

СФ 2017
13,8
СФ 2018
8,9

2,8

1,9

Бюджет
розвитку Субв
2018 на 01.03 2017
14,9 Субв
7,0
2018
на 01.03
6,5

Рис. 25 Порівняння основних доходів бюджету 2016-2017 роки
Витяги з документів,проектні листки, інші аналітичні матеріали

Всього земель в межах адміністративно - територіальної одиниці

Площа
га
%
59366,3800
100

Сільськогосподарські землі

34726,3782

59

2

Забудовані землі

1260,3719

2

3

Ліси та інші лісовкриті площі

21342,5380

36

4

Відкриті заболочені землі

1089,4748

1,8

5

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним
покривом

162,6702

0,2

Цільове призначення земель

1
1.1
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6

Внутрішні води

784,9469

1

46

8204,3794

14

31086

34744,8717

59

Сільськогосподарські підприємства
1
2

Громадяни, яким надані землі у власність
і користування

3

Заклади, установи, організації

138

117,2695

0,2

4

Промислові та інші підприємства

28

57,342

_

5

Підприємства та організації
транспорту,зв’язку

32

240,9174

0,4

6

Частини, підприємства, організації,
установи, навчальні заклади оборони

4

3,5750

_

7

-

-

-

8

Організації , підприємства і установи
природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного
призначення
Лісогосподарські підприємства

12

15762,4839

26

9

Водогосподарські підприємства

10

235,5411

0,4

10

Землі запасу та землі, не надані у власність
та постійне користування (які не надані у
тимчасове користування)
Всього земель, які входять до
адміністративно - територіальної одиниці.

-

12951,4072

22

31356

59366,3800

100

13

Цільове призначення земель
Всього земель в межах адміністративно - територіальної
одиниці

Площа
га
59366,3800

%
100

1

Сільськогосподарські землі

34726,3782

59

1.1

Сільськогосподарські угіддя

34032,0022

57

21759,6716

-

-

рілля

-

багаторічні насадження

372,8494

-

-

сіножаті

3421,1038

-

-

пасовища

8183,5404

-

1.2

Землі під господарськими будівлями і дворами

342,6361

1

1.3

Землі під господарськими шляхами і прогонами

442,9735

1

1.4

Землі, які перебувають у стадії меліоративного будівництва та
відновлення родючості

_

-

1.5

Інші

0,5639

-
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2

Забудовані землі

1260,3719

2

2.1

Землі під житловою забудовою

293,3495

0,4

2.2

Землі промисловості

47,7303

-

2.3

Землі під відкритими розробками, кар’єрами

45,1654

-

2.4

18,2158

-

2.5

Землі, які використовуються в комерційних цілях комерційного
та іншого використання
Землі громадського призначення

93,3545

-

2.6

Землі змішаного використання

21,8256

-

2.7

Землі, які використовуються для транспорту та зв’язку:

193,3899

0,3

199,4722

0,3

7,8210

-

_

-

12,1245

-

2.8

- під дорогами
- під залізницями
- під аеропортами та відповідними спорудами
- інші землі
Землі,які використовуються для технічної інфраструктури:

18,0332

-

6,6200

-

5,7072

-

5,2066

-

2,7917

-

471,2898

0,5

6,6604

-

_

-

0,0690

-

421,3035

0,5

2.9

-

для видалення відходів
для водозабезпечення та очищення стічних вод
для виробництва та розподілення електроенергії
інші
Землі, які використовуються для відпочинку та інші
відкриті землі:
зелені насадження загального користування
кемпінги, будинки для відпочинку
відведені під будівництво (будівництво на яких не
розпочато)
вулиці, набережні, площі
43,2332

-

кладовища

3

Ліси та інші лісовкриті площі

21342,5380

36

3.1

15155,4900

25

3.2

З усіх лісів за основною визнаною функцією використання. Для
виробництва деревини
Для захисної, природоохоронної та біологічної мети

4375,2354

8

3.3

Для відпочинку

4,1056

-

3.4

Інші

1807,7070

3
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4

Відкриті заболочені землі

1089,4748

1,8

5

162,6702

0,2

6

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним
рослинним покривом
Внутрішні води

784,9469

1

6.1

Під природними водотоками (річками та струмками)

206,8733

0,26

6.2

Під штучними водотоками (каналами, колекторами, канавами)

498,0006

0,64

6.3

Під озерами

0,14

-

6.4

Під ставками

79,933

0,10

Таблиця 13. Витяги з документів

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
10 сесія 8 скликання
від 29 серпня 2017р.
№ 534
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо впорядкування
території для містобудівних потреб
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення проекту землеустрою щодо
впорядкування території для містобудівних потреб, керуючись ст.12 Земельного кодексу України»,
ст.12,25,51 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин,
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.

2.

Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення проекту
землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб із земель запасу комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості орієнтовною площею 4,0 га в смт.Полянка.
Після виготовлення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб,
спеціалістам відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його
затвердження.

Міський голова

А.О.Душко
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
10 сесія 8 скликання
від 29 серпня 2017р.
№ 530
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо впорядкування
території для містобудівних потреб
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення проекту землеустрою щодо
впорядкування території для містобудівних потреб, керуючись ст.12 Земельного кодексу України»,
ст.12,25,51 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин,
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.

2.

Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення проекту
землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб із земель запасу комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості орієнтовною площею 1,5 га в с.Рогачів.
Після виготовлення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб,
спеціалістам відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його
затвердження.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
10 сесія 8 скликання
від 29 серпня 2017р.
№ 531
Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо впорядкування
території для містобудівних потреб

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність виготовлення проекту землеустрою щодо
впорядкування території для містобудівних потреб, керуючись ст.12 Земельного кодексу України»,
ст.12,25,51 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин,
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
3.

4.

Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити виготовлення проекту
землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб із земель запасу комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель
сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості орієнтовною площею 5,0 га в м.Баранівка, район с.Табори.
Після виготовлення проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб,
спеціалістам відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності
подати проект землеустрою на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його
затвердження.

Рисунки26-28.Витяги з рішень сесій про утвореня ділянок типу «грінфілд»

Оцінка співпраці на місцевому рівні
Назва та/або функція (сфера/тема якої вона
стосується

Наявність соціальних угод

Співфінансування бізнесом благоустрою
міста

Залучені інституції/ особи

Досягнення

Проведено благоустрій
значимих соціальних
локацій (заклади
12 приватних підприємців на території 12освіти,культури,старостат
ти старостинськитх округів
и),встановлено
альтанки,гойдалки, таке
інше..
6 приватних підприємців на території
міста Баранівка в районі скупчень

Практика надання бізнесом благодійних
внесків на спецрахунок ради з подальшим їх
цільовим використанням

Навність спфвфінансування виробничого
підприємства ТОВ "Органік-мілк" у
ПП Галекс -Агро,ТОВ "Органік мілк"
проекті "Молодіжний кластер органфічного
бізнесу Баранівської міської ОТГ"

Таблиця 14.Оцінка співпраці на місцевому рівні

Оцінка

Соціальні угоди сприяють зростанню
рівня відповідальності активних
представників місцевого бізнес
середовища та посилюють соціальну
адаптацію таких
підприємців(підприємств)
Значимо покращився благоустрій
територій та соціально значимих місць
перебування громадян

992,4 тис. грн доходів
спеціального фонду

Упродовж 2017 року було отримано
коштів у сумі 992,4 тис. грн.,за 1
півріччя 2018 року - 370,0 тис. грн

будівництво органічної
ферма ПП «Галекс-Агро»

Співфінансування являє собою
будівництво органічної ферма ПП
«Галекс-Агро».Підприємство входить
до флагманського кластеру органічного
виробництва.Демонструє стрімкий
розвиток та вже є гравцем на
міжнародному ринку органічної
продукції. Воно є носієм міжнародного
галузевого досвіду, який буде
застосований на користь ОТГ

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
Встановлені проблеми в сфері
регулювання

Високий /низький негативний вплив

Основний регулюючий орган

Можливість поліпшення на місцевому рівні

неможливість надання послугам з негативи полягають у надмірноиму
вивезення сміття статуса
фіскальному навантаженні на
загальнодержавних
підприємства комунальної форми
власномсті в момент отримання ними
статуса платника податків на загальних
умовах (до прикладу - ПДВ при тому,що
додаткової вартості як такої не
виникає).значне й безпідставне зростання
фіскального навантаження на
підприємства,що займаються збором
сміття;відсутність цільової державної
підтримки для створення як на теренах
держави в цілому так зонально полігонів
або сортувальних станцій

регулюючим органом у даному випадку в
контексті статті 21 ЗУ "Про відходи" є
виконавчі органи рад (зокрема Баранівської
міської ради).Задля поліпшення довкілля було
прийнято ряд рішень стосовно затвердженя
тарифів на вивезення сміття. Рішення
подавались на розгляд громадськості як
регуляторні акти.Дані рішення постійно
моніторяться з метою приведення тарифів до
прийнятного рівня для населення та до рівня
собівартості з обовязковою інвестиційною
складовою для юридичних осіб та фізичних осіб
підприємців.

В умовах розбудови вкрай занедбаного комунального господарства громади єдиною
альтернативою комунальному підприємству (платнику податків на загальній
системі в т.ч. ПДВ) є відділ благоустрою.Упродовж останніх 10 -ти років, а наразі
посилено в звязку зі створеням громади відділ несе відповідальність за процес збирання
та вивезення сміття.Договір між відділом благоустрою та жителем громади
(ФОПом,ПП...) є правовим важелем,а виконком ради -інституційним рушієм
позитивних змін.Основою результативності відділу благоустрою є його загальний
рівень доходності та кількість підписаних договорів на вивезення ТВП. Впродовж 2010 2018 років доходи незмінно зростали, як зростала кількість підписаних жителями
міста договорів на вивезення твердих побутових відходів.

лібералізація підходу до перевірок несе
високий негативний вплив через загальний
підхід до визнаня перевірок не потрібними
при низькій соціальній відповідальності та
значній корумпованості в усіх сферах
безпідставне (пролонговане)
діяльності;
принципи
існування мораторію на
обліку,контролю та звітності по суті
проведення перевірок
залишаються
формальними;
відбувається
підприємств усіх форм власності
недоотримання бюджетами усіх рівнів
належних їм надходжень

у якості регулюючого впливу на відновлення
такого контролю на рівні місцевого
самоврядування можна визначити колегіальні
рішення,меморандуми,протоколи засідань
стосовно проведення спільних дій в плані
вишукування недобросовісних господарювальників

Поліпшення можливе через створеня (до прикладу) спільної для ОМС та відділення ДФС
програми обліку сплати та нарахуваня земельного податку.При цьому в документі що
регламентуватиме використання даного продукту, слід обовязково виписати рівень
відповідальності сторін та передбачити відповідність його тез Податковому кодексу
України та ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"

При нарахуванні та сплаті
місцевих податків та зборів
відповідно до Закону України
«Про
засади
державної
регуляторної політики у сфері
господарської
діяльності»
платникам податків – юридичним
особам
необхідно
постійно
перевіряти розмір таких ставок
протягом року. Через зміну ставок
в середині звітного року необхідно
подавати уточнюючу декларацію з
податку на нерухоме майно та
земельного податку і коригувати
їх суми

у даному випадку регулюючі органи взаємодіють отримання доступу відповідального працівника органу місцевого самоврядування
один з одним й така взаємодія не завжди на
(секретаря ради) добази даних фіскальної служби в частині внесенняприйнятого рішення
користь платника податків(платнику полдатків все власночуч
одно хто з ким недовзаємодіяв)

негативи полягають у необхідності
подання уточнюючої декларації.Ті
платники які допустили помилку через
факт виявлення у цій інформації від органу
прийняття рішення помилки (розбіжності
між даними ДФС та даними офіційно
оприлюдненого рішення про встановлення
місцевих податків та зборів.
У такому разі до таких платників податку
штрафні санкції та пеня, передбачені ПКУ,
спричинені такою помилкою, не
застосовуються, підстав для притягнення
платника податків та/або його посадових
осіб до відповідальності немає.Проте це
нівелює рівень відповідальності при
нарахуванні та сплаті податків загалом.

Таблиця 15. Правові та інституціональні умови

Рис.29 Публікація опитування мешканців

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ

Додаток 4. Дані про опитування мешканців

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ

ОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Баранівської ОТГ до 2020 року

Г (СР-2020) та другої хвилі опитування мешканців у травні 2018 р.)

ДНА ОРГАНІЧНА
АТИВНИХ
ОМОЖНИХ ВЗЯТИ
ТЬ ЗА МАЙБУТНЄ

СЦ 2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА МІСЦЕВА
ЕКОНОМІКА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ОРГАНІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЯХ І СПІВПРАЦІ

ії історій успіхів
приємців для
сцевої ідентичності
ТГ, зокрема через

2.1. створення Міжшкільного ресурсного центру і
технічних коворкінгів як майданчика для навчання
старшокласників нової програми трудового
навчання та основам підприємництва, а також як
“броварні” підприємницьких ідей, відродження
ремесел деревообробної та фарфорової
майстерності

ня (передусім серед
атив у сфері
/органічного
тва, зокрема через
джет участі
оціальної
ості місцевих
зокрема через
нкурси, спеціальні
кого голови та ін

я тренінгових
снуючих та

2.3. зовнішнє позиціонування Баранівської ОТГ:
популяризація бренду “Баранівка - органічний

СЦ 3. ОРГАНІЧНЕ, БЕЗПЕЧНЕ і
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ
ЖИТТЯ КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА

СЦ 4. ДРУЖНЄ
УРЯДУВАННЯ: ЯКІСНІ і
ДОСТУПНІ ОСВІТНІ,
МЕДИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ і
АДМІНІСТРАТИВНІ
ПОСЛУГИ
4.1. розбудова
спроможності
Агенції місцевого
органічного
розвитку (АМОР),
передусім
підрозділу з питань
проектів розвитку та
інвестицій,
Молодіжного бізнесінкубатора

3.1. ремонт автодоріг, передусім для
транспортування сировини та продукції

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
технологіях і
співпраці

2.5. створення Інвестиційного профілю ОТГ з он-лайн
базою даних показників місцевої економіки,
паспортами інвестиціійних ділянок greenfield та
brownfield
2.6. підтримка інвестиційних проектів у пріоритетних
для громади секторах
2.7. створення і промоція туристичного продукту на
території громади (зокрема музей-садиба
«Поліська хата», відродження традицій ремесел
деревообробної та фарфорової майстерності) з
місцями для ночівлі туристів

Це про потенціал
росту місцевої
економіки, її
інфраструктуру та
ресурси

ІІІ. Місцева влада,
орієнтована на
підтримку росту
місцевих
підприємств
Йдеться про
місцеву
регуляторку,
доступ до
фін.ресурсів, про
вихід на нові ринки

2.8. підвищення професійного
потенціалу /спроможності депутатів
ради і працівників виконкому ради
ОТГ у сфері місцевого економічного
розвитку

2.9. підтримка сільськогосподарських кооперативів
(молочного, ягідного, рибного та інших профілів),
зокрема шляхом закупівлі обладнання за кошти
гранту ЄС та фінансової підтримки з місцевого
бюджету (реалізація Програми... підтримки
кооперативного руху Баранівської ОТГ на 20182020 роки)
2.10.
створення інфраструктури підтримки
підприємництва (на базі АМОР), у т.ч.
консультаційної підтримки як операційної
діяльності (податкової, бухгалтерської,
юридичної), так і при залученні зовнішніх ресурсів,
виході на нові ринки збуту (інформування про
можливості, які відкривають Угоди про вільну
торгівлю з ЄС, Канадою та ін), участі у
міжнародних програмах (зокрема EU4Business,
COSME, Horizon та ін), інвестиційної промоції
2.11.
стимулювання співпраці місцевих підприємців
(кластери, кооперативи та інші форми), зокрема
для виходу на нові ринки збуту і залучення
зовнішніх ресурсів, а також комунікацій з
національними та міжнародними бізнесасоціаціями (ТПП, EBA, AmCham та ін)
2.12.
сприяння чесній конкуренції місцевих МСП,
зокрема через легалізацію робочих місць та

енергоменеджменту та
енергомоніторингу, виробництво
електричної енергії з альтернативних
джерел (сонячних батарей, інше)
3.3. запровадження нової моделі
поводження з твердими побутовими
відходами
3.4. покращення якості водопостачання та
водовідведення
3.5. встановлення вуличного освітлення і
систем зовнішнього відеонагляду у
місцях ризику виникнення
правопорушень
4.2. активізація діалогу
місцевої влади з
підприємцями для
покращення
регуляторного
середовища,
місцевої
інфраструктури,
забезпечення
відкритості і
передбачуваності
місцевої влади
(оприлюднення
місцевих
нормативних актів,
аналіз
регуляторного
впливу проектів
актів, їх
антикорупційна
експертиза)
4.3. забезпечення
доступності
адміністративних
послуг для фізичних

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
посилення контролю і покарання за “тіньову”
зайнятість

та юридичних осіб
(будівництво
«прозорого офісу»
(ЦНАП)

ПОРІВНЯННЯ ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ СР-2020 і ПМЕР
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
СР-2020

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ СР-2020

1. САМОВРЯДНА
ОРГАНІЧНА
СПІЛЬНОТА
ІНІЦІАТИВНИХ
ГРОМАДЯН,
СПРОМОЖНИХ
ВЗЯТИ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ь ЗА МАЙБУТНЄ

1.1. формування спільного
інформаційного простору
громади, налагодження
регулярних комунікацій між
поселеннями громади,
зокрема через періодичні
«громадо формуючі»
заходи
1.2. розбудова практик
взаємодії між громадянами
на базі взаємної довіри,
підтримка ініціатив
громадян та спільнот (у т.ч.
релігійних громад) і
локальної ідентичності
(відчуття приналежності до
громади), особливо серед
молоді та польської
нацменшини
1.3. формування на базі шкіл
«генераторів ідей» для
проектів розвитку громади,
впровадження процедур
самоврядування у школах,
залучення старшокласників

Завдання СР-2020
1.a 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)
1.b підготовка Хроніки історій успіхів окремих
громадян чи спільнот громади, місцевих
підприємств (як минулого, так і сучасного часу)
та їх популяризація, періодичне оновлення
1.c проведення фестивалів та інших масових
заходів у громаді (у т.ч. «органічного»
фестивалю), які розбудовують практики
взаємодії та локальну ідентичність в громаді,
формування календаря таких заходів,
забезпечення джерел їх фінансування
1.d
1.e
1.f розширення практики місцевого бюджету
участі, зокрема для стимулювання молодіжних
ініціатив та ініціатив у сфері органічного
агровиробництва, відновлення ремесел
1.g
1.h
1.i
1.j

Основні і опер ЦІЛІ ПМЕР
2.

ІНІЦІАТИВНА
СПІЛЬНОТА
ВІДПОВІДАЛЬНИХ
ГРОМАДЯН

1.1 Підвищити професійний
потенціал ОМС щодо
співпраці з бізнесом
1.2 Налагодити систему
профорієнтації шкільної
молоді
1.3 Сформувати спільний
інформпростору, проводити
громадо формуючі заходи
1.4 Сформувати на базі шкіл
«генератори ідей» для
проектів розвитку ,учнівське
самоврядування

Завдання з Опер плану дій ПМЕР

2.1 розбудова спільного інформаційного
простору - місцеве/шкільне радіо, вкладк
районної газети, цільові групи у viber чи
facebook;
2.2 - підготовка Хроніки історій успіхів та їх
популяризація, періодичне
оновлення.Проведення фахових
майстеркласів (кулінарія, написання вірш
спортивні пригоди)
2.3 розширення практики місцевого «Бюджет
участі -2017 » шляхом доповнення його
«органічним напрямком»;
2.4 створення Агенції місцевого органічного
розвитку громади;
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до місцевого
самоврядування
1.4. підвищення спроможності
депутатів ради і
працівників виконкому ради
ОТГ, громадських
активістів
2.
КОНКУРЕНТОСПРО
МОЖНА МІСЦЕВА
ЕКОНОМІКА, ЯКА
БАЗУЄТЬСЯ НА
ОРГАНІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЯХ І
СПІВПРАЦІ
86% опитаних
віднесли створення
роб.місць до ТОП-5
пріоритетів
розвитку громади

2.13.
створення
інфраструктури підтримки
місцевого підприємництва,
у т.ч. системи моніторингу
екологічних ризиків для
органічного бізнесу
2.14.
стимулювання
співпраці місцевих
підприємців (кластери,
кооперативи та інші
форми)
2.15.
залучення
закордонних та українських
інвестицій для створення
робочих місць у громаді
2.16.
створення і промоція
туристичного продукту на
території громади
2.17.
відродження традицій
ремесел деревообробної
та фарфорової
майстерності, у т.ч. як
елемент туристичного
продукту
2.18.
стимулювання
розвитку

1.k підготовка Плану розвитку інституційної
спроможності громади (за результатами
відповідного аудиту) з акцентом на ідентифікації
потреби у підвищенні кваліфікації депутатів
ради, працівників виконкому; громадських
активістів, його схвалення та реалізація

2.a створення Молодіжного бізнес-інкубатора (як
підрозділу Агенції розвитку громади) для
промоції та підтримки бізнес-ідей (передусім
органічного характеру)
2.b створення Консультаційного центру для
місцевого бізнесу (як підрозділу Агенції розвитку
громади) для юридичної, бухгалтерської,
фінансової, інформаційної, маркетингової
підтримки, зокрема щодо збуту та переробки
органічної продукції
2.c будівництво Торгово-навчального центру
органічного бізнесу (для розміщення Агенції
розвитку громади та її підрозділів, а також
критого ринку для реалізації органічної
продукції)
2.d налагодження якісних шляхів сполучення для
транспортування сировини та продукції
місцевих підприємств
2.e розширення практики місцевого бюджету
участі, зокрема для стимулювання ініціатив у
сфері органічного агровиробництва,
відновлення ремесел
2.f створення територіального бренду для
просування продукції/ послуг місцевих
підприємств
2.g формування «органічного» кластеру
агровиробників з «якірним» учасником ТОВ
«Органік Мілк» та ТОВ «Галекс Агро» (м’ясомолочне органічне виробництво) з потенційними
компонентами органічного ягідництва: чорниця,

3.

КОНКУРЕНТОСПР
ОМОЖНА
ЕКОНОМІКА
ОРГАНІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

2.1 Налагодження
інфраструктури підтримки
місцевого підприємництва
2.2 Відродження
кооперативного
руху,створення «кластеру»
2.3 Залучення інвестицій
2.4 Створення та промоція
туристичного продукту на
території громади
2.5 Відродження традицій
ремесел ,стимулювання
розвитку малого та
середнього підприємництва

2.1. виробництво електричної енергії з
альтернативних джерел ( встановлення
сонячних батарей);
2.2. - прийняття програми вирощування молодн
птиці на м’ясо особистими селянськими та
фермерськими господарствами,фізичними
особами-підприємцями (сільгоспвиробника
підтримки кооперативного руху Баранівськ
ОТГ на 2018-2020 роки;
2.3. - ре-брендінг» Баранівської ОТГ та
популяризація «Логічного постера» громад
2.4. - будівництво тренінгового центру розвитку
сприяння органічному бізнесу суміжного із
«прозорим офісом» (ЦНАПом);
2.5. - налагодження якісних шляхів сполучення
транспортування сировини та продукції
місцевих підприємств; - реконструкція існую
інфраструктури доріг для забезпечення
комерційних перевезень (дорога до сирова
2.6. - створення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів («Смолка-201
«Мілка-2018», «Комора -2018»);
2.7. - встановлення холодильного обладнання
зберігання органічних ягід;
2.8. - будівництво потужностей для виробництв
органічної продукції та міні-сироварні;
2.9. - музей-садиба «Поліська хата» - збереже
історичної спадщини та розвиток культурн
туризму
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підприємництва/інноваційн
их бізнес-ідей серед
школярів та молоді

2.h

2.i

2.j

2.k

2.l

2.m

3. ОРГАНІЧНЕ,
БЕЗПЕЧНЕ і
ЕНЕРГОЕФЕКТИВН
Е СЕРЕДОВИЩЕ
ДЛЯ ЖИТТЯ
КОЖНОГО
ГРОМАДЯНИНА

3.6. забезпечення транспортної
та інформаційної
доступності усіх поселень
громади
3.7. розширення
інфраструктури для

малина, лохина (первинна обробка, фасування,
холодильники) та ін. ініціювання/проведення
формування «лісового» кластеру для
підвищення культури лісокористування і якості
деревообробки, відродження ремесел
деревообробки та як елемента туристичного
продукту; з мережею пунктів прийому
лікарських рослин (с.Мирославль, с.Вірля та
ін.)
створення сільськогосподарських
кооперативів (молочний, розведення риби,
свиней, домашньої птиці тощо) з мережею
пунктів прийому від населення відповідної
сировини (молоко; свинина, телятина,
курятина тощо)
розвиток інфраструктури перебування туристів:
приватні агросадиби (міні-готелі), мисливські
будиночки, готель, кафе, сувенірні крамнички та
ін.
підготовка схем туристичних маршрутів для
пішого та велосипедного туризму з
локаціямитрадицій ремесел деревообробної,
лозоплетіння (с. Ялишів) та фарфорової
майстерності, їх маркування
підготовка інфраструктури майданчиків
greenfield («чисте поле») та brownfield
(«занедбані промислові об’єкти») для залучення
зовнішніх інвестицій
запровадження у школах навчальних курсів,
спрямованих на розвиток підприємницьких
здібностей (

3.a
3.b
3.c
3.d
3.e
3.f проведення енергоаудиту громади та підготовка
на цій основі Плану дій зі сталого енергетичного

2.10.
створення МВК (коворукінгу) та оранж
(теплиці) для потреб органічного
рослинництва;
2.11.

4.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВ
НЕ СЕРЕДОВИЩЕ
КОЖНОМУ
ГРОМАДЯНИНУ

3.1. продовження заходів з енергозбережен
(дієва система Енергомоніторингу)
3.2. модернізація освітнього середовища –
заходи з енергозбереження;

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ

Йдеться про
інфраструктуру і
довкілля. Майже 2/3
опитаних віднесли
ремонти доріг і
тротуарів до ТОП5 пріоритетів
розвитку громади

змістовного дозвілля
молоді та сімей з дітьми
3.8. покращення якості
водопостачання (питною
водою) та водовідведення
3.9. зростання
енергоефективності
громади
3.10.
підвищення безпеки у
кожному поселенні
громади (у вимірах безпеки
на дорогах, громадської
безпеки, пожежної,
екологічної та ін)

4. ДРУЖНЄ
УРЯДУВАННЯ:
ЯКІСНІ і ДОСТУПНІ
ОСВІТНІ, МЕДИЧНІ,
СОЦІАЛЬНІ і
АДМІНІСТРАТИВНІ
ПОСЛУГИ

3.11.
відновлення
екологічної системи
громади, зокрема лісосмуг
і лісових насаджень
4.1. забезпечення доступності
адміністративних послуг
для фізичних та юридичних
осіб
4.2. підвищення доступності та
якості освітніх послуг
(інфраструктура, кадри,
фінансування)
4.3. підвищення доступності
лікарської допомоги та
якості медичного
забезпечення
підвищення доступності та
якості послуг соціального

розвитку і клімату громади; його схвалення та
реалізація
3.g встановлення систем зовнішнього відеонагляду
у місцях ризику виникнення правопорушень
3.h
3.i підготовка Плану управління поводження з
твердими побутовими відходами (сортування,
переробка, вторинне використання,
захоронення; місцеве регулювання обсягів
первинної і вторинної пластикової упаковки в
оптовій і роздрібній торгівлі; конкурси між
домогосподарствами та поселеннями на кращі
практики поводження з ТПВ), його схвалення та
реалізація
3.j відновлення лісосмуг і лісових насаджень, у т.ч.
з використанням нетрадиційних швидкоростучих
культур (павлонія, осика та ін), а також
вирощування дубового лісу для вирощування
грибів (трюфель); очистка русел річок

4.a створення Центру надання адміністративних
і соціальних послуг та локальної мережі
(відкриття віддалених місць
держреєстраторів), поширення його діяльності
на суміжні громади за умови підписання угод
про співробітництво

3.1 Інсталяція дієвої системи
енергоменеджменту та
енергомоніторингу
3.2 Встановлення систем
зовнішнього освітлення
3.3 Розробка та Прийняття
Стратегії сталого
енергетичного розвитку та
Клімату

3.3. - оновлення дорожнього освітлення;

3.4. Виробництво електричної енергії з
альтернативних джерел ( встановленн
сонячних батарей, інше)

3.5. проведення заходів з санітарно-технічног
упорядкування старостатів;
3.6. впровадження системи організації збору
утилізації твердих побутових відходів;

3.4 Підготовка Плану
управління поводження з
твердими побутовими
відходами

будівництво тренінгового центру розвитку та
сприяння органічному бізнесу суміжного із
«прозорим офісом» (ЦНАПом);

ПЛАН МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
захисту і соціального
забезпечення

