Впровадження плану місцевого економічного розвитку
Звіт за 1-е півріччя 2019 року
Громада

Баранівська міська ОТГ

Початок впровадження плану: 01.01.2019
Звітна фаза - 1

Коротка описова частина
Реалізацію Плану місцевого економічного розвитку було розпочато з 01.01.2019 року.
Переважна більшість основних заходів, заплановані до виконання станом на 01.07.2019, оперативно
впроваджуються.
З - поміж 17-ти заходів є ряд не повністю виконаних через бюрократичні перестороги, складну систему
дозвільних процедур та недостатню активність мешканців громади. Динаміка дотримання графіку
наступна:
- за графіком - 8 дій;
- незначна затримка – 6 дій;
- значна затримка – 3 дії.
Корективи до Плану дій МЕР було внесено за результатом його оцінки експертами Світового банку на черговому
засіданні Комітету з впровадження Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року та Плану МЕР (Протокол №
18/12 від 18.12.2018).У подальшому планується внести чергові зміни до Плану дій МЕР задля більшої деталізації та
синхронізації його з діями Стратегії розвитку Баранівської ОТГ до 2020 року й Проектом «Молодіжний кластер

органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» (надалі – Проект). Потреба виникла через розуміння доцільності у
деталізації дій (завдань) та визначення відповідальних за кожну дію.
Підсумки першого півріччя втілення Плану місцевого економічного розвитку тісно пов’язані з впровадження Проекту
«Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівсьокї міської ОТГ».
Вони радше позитивні. Передусім вдалося сформувати команду фахівців з числа місцевих представників та експертів
національного рівня. Створено Агенцію місцевого органічного розвитку Баранівської ОТГ - як платформу для роботи
команди Проекту та комунікації з “акціонерами” місцевого економічного розвитку. Особливу увагу було надано
інформаційному супроводу, починаючи зі стартових конференцій для пояснення суті Проекту. У результаті було
створено умови для повноцінної роботи з впровадження Проекту та плану МЕР в цілому. Частка мешканців громади, які
знають про Проект, у березні 2019 року досягла 61% опитаних, позитивні оцінки результатів Проекту по різних
компонентах дали переважна більшість респондентів. Зокрема розробку Плану МЕР позитивно оцінили 73% опитаних.
Дещо нижчий, ніж запланований був темп робіт по формуванню твердої інфраструктури.
Будівництва Торгово-тренінгового центру і міні сироварні
недобросовісної конкуренції потенційних підрядників.

розпочалося завдяки наполегливим діям з

подолання

За даними опитування, три роки поспіль “Недостатня активність мешканців” називається респондентами серед топ
перешкод розвитку ОТГ (у березні 2019 р. про це повідомили 31% опитаних (топ-1 перешкода). Справді, викликом втілення
заходів плану МЕР була пасивність переважної більшості місцевих мешканців, зокрема і малих підприємців, яка
ускладнювала чи навіть блокувала діяльність за окремими напрямками. Так, для створення сільськогосподарських
кооперативів було проведено набагато тривалішу, ніж заплановано, інформаційну кампанію, а КУ «АМОР» - вимушено
виконувала всі юридичні та бухгалтерські функції для новостворених СОКів.
Негативний вплив на втілення заходів плану МЕР мала також протидія тих, хто не зацікавлений у змінах, які він
створює : від агресивних інформаційних атак у соціальних мережах - до демонстративного пошкодження майна
Проекту.
Оскільки роботу над діями,що мають проблеми у ході їх виконання, з 01.07.2019 буде активізовано,завершення їх у
повному обсязі планується до 01.09.2019 року.

Моніторинг, коригування та оновлення Плану МЕР здійснюється відповідальними особами 4-го компоненту Проекту тому на даному етапі впровадження допомога секретаріату ініціативи не потрібна.

II.
Дії

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ (Таблиця)

Дата початку - дата
завершення

заплановано
Очікувані результати,
місяці 1-6

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

1.2.Розбудова
спроможності Агенції
місцевого органічного
розвитку громади

01.02.2019

●

31.12.2020
●

01.02.2019
01.02.2020

●
●

●

1.3.Продовження заходів з
енергозбереження (дієва
система енергомоніторингу)

02.06.2019

●

30.10.2020
●

подання документів
для реєстрації
торговельної марки
підготовка проекту
Договору публічної
оферти для
використання ТМ

виконано

Використано
бюджету, грн/євро**

● За графіком
● Незначна затримка*
● Значна затримка*
● Випереджаємо графік
● Інше
за графіком

13000,00/443,08

за графіком

522563,40/17810,61

за графіком

2434100/82961,83

набір персоналу
АМОР
вивчення світового
кооперативного руху і
втілення його досвіду
на території громади
виконання керівної
функції у ході
провадження проекту
«Молодіжний
кластер»

інсталяція дієвої
системи
енергоменеджменту
та енергомоніторингу
економія
енергоресурсів у

●

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

15.05.2019

●

15.10.2020

кількісних показниках
до 6% щороку
забезпечення
проведення
енергоаудиту в
закладах бюджетної
сфери громади – не
менше як 3 заклади
на рік.
запровадження у
школах навчальних
курсів, спрямованих
на розвиток
підприємницьких
здібностей (шкільні
майстерні, і теплиці)

незначна затримка

1999465,12/ 68148,10

Пости про діяльність МРЦ - на ФБсторінціhttps://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/

●
1.5.Впровадження системи
організації збору та
утилізації твердих
побутових відходів

23.02.2019

1.6.Будівництво
потужностей для
виробництва молочної
продукції (міні - сироварня
в селі Рогачів)

23.02.2019

01.02.2020

за графіком
охоплення щонайменше 80
відсотків
приватних домогосподарств
та 90 відсотків
місцевих підприємств
●

01.02.2020

●

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

за графіком
(будівництво міні-сироварні провадиться швидким
темпом,меморандум про співпрацю з Брусилівським
молокозаводом підписано)
h

3684700,00 /125586,23

●
2.1.Модернізація освітнього
середовища – заходи з
енергозбереження

08.05.201901.12.2020

●
●
●

●

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

01.01.2019.

●

31.12.2020

●

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

01.01.2019

2.4.Налагодження якісних
шляхів сполучення для
транспортування сировини
та продукції місцевих
підприємств

01.05. 2019

●

31.12.2020

31.11.2020

●

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

за графіком

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

незначна затримка

торгівельні площі 1,5
Га,- щонайменше 50
торгових точок,

за графіком

поліпшення стану
існуючої
інфраструктури доріг
Баранівської міської
ОТГ, зокрема
реконструкція

незначна затримка

(пройдено тендерні процедури,проведено
авансування, здійснено земляні роботи, фундаменти,
зворотну засипку ґрунту, зовнішнє водопостачання,
розпочато улаштування монолітних колон)

1913410,96/65215,09

8102779/276168,34

існуючої
інфраструктури для
забезпечення
комерційних
перевезень
2.5.Створення та
налагодження активностей
кооперативу «Мілка-2018»

01.03.2019.

●

5.03.2020

●

●

2.6.Створення кооперативу
«Комора -2018»

15.06.2019

●

01.12.2020

●

2.7.Створення та
популяризація кооперативу
«Смолка-2017»

01.01.2019

●

31.12.2020

●

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

за графіком

0,00

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

значна затримка

7124600,00/242828,90

проведення серед
населення
інформаційної та
роз’яснювальної
роботи
здійснення
навчальної

за графіком

1332300,00/45409,00

●

підготовки
ініціативних груп
створення та
державна реєстрація
кооперативу

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

01.04.201901.04.2020

●

поява надійного
трафіку для початку
будівництва та
забезпечення
комерційних
перевезень, доступ
до фокусних центрів,
що є драйверами
МЕР,притік нових
інвестицій.поява LEDламп на вулицях для
запобігання ризику
травмувань та ДТП
економія
електроенергії
порівняно із
застосуванням лампрозжарювання

за графіком

3.1.Залучення інвестора
задля відродження
льонарства у громаді

02.05.2019.

●

можливість
використання
занедбаної території
бувшого льонозаводу
на 100%
відродження
галузі,що було
основою добробуту
частини жителів
громади;
поява нових робочих
місць (зменшення

значна затримка

31.12.2020

●

●

70000,00/2385,82

рівня безробіття)
3.2.Прийняття Програми
Відродження
кооперативного руху та
підтримки с/г виробників

01.01.2019

3.3.Інвентаризація ресурсів
для МЕР (місцевого
економічного розвитку)

01.09.2019

●

поява у громаді
життєздатних
фермерських
господарств
відновлення
кооперативного руху
розбудова
органічного простору
зменшення рівня
безробіття
перспектива
подальшого розвитку
сільського
господарства

за графіком

0,00

●

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

незначна затримка

0,00

●

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

01.01.2020

31.12.2020

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

* Негативний вплив на втілення заходів плану МЕР мала протидія тих, хто не зацікавлений у змінах, які він створює : від агресивних інформаційних атак у
соціальних мережах - до демонстративного пошкодження майна Проекту;довготривала процедура торгів що посилювалась через недобросовісну
конкуренцію;бюджетна недостатність громади/29,34

Громадський радник міського голови з питань місцевого економічного розвитку)
Підпис

О.Дем'янюк

Дата 08.07.2019

