
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                         № 2689 
 
Про затвердження зведеного Плану 
заходів на виконання у 2020 році 
Стратегії розвитку Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2020 року і  
Плану місцевого економічного розвитку   
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади  
 
        З метою належного впровадження Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року, Плану 
місцевого економічного розвитку, Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату, керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації Комітету з управління 
впровадження Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року та постійних  комісій,  міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Затвердити зведений План заходів на виконання у 2020 році Стратегії розвитку Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2020 року і Плану місцевого економічного розвитку  Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади   (надалі Дорожня карта – 2020) (додається). 
 2. Відповідальним структурним підрозділам, установам, організаціям виконати необхідні заходи у 
встановлений термін та  щоквартально звітувати про хід виконання Дорожньої карти – 2020. 
 3. Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2020 року, утвореному розпорядженням міського голови №61/1-2 від 17.11.2017 
року, організувати розгляд на засіданнях (щокварталу, а за потреби частіше) стану виконання заходів 
Дорожньої карти – 2020. 
 4. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в паспортах бюджетних програм 
та бюджетних запитах наявність викладених у Дорожній карті – 2020 заходів, у разі відсутності – забезпечити 
внесення відповідних змін до зазначених документів. 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку (Нечипорук Д.В.) та першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Кокітко Н.В.) 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 



                  ЗАТВЕРЖЕНО 
                рішення 40-ї сесії 8 скликання Баранівської  
                міської ради від 12.02.2020р. №2689 
 

Зведений План заходів на виконання у 2020 році Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади до 2020 року і Плану місцевого 
економічного розвитку  Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 

Страт ціль 
Операційна ціль Стратегії 

(виберіть зі списку!) 

Ціль Плану МЕР 
(якщо доречно) 

(виберіть зі списку!) 

Дія Плану 
МЕР 

(виберіть зі 
списку!) 

Завдання на 2020 рік 
(уточніть/деталізуйте/фрагментуйте ОЦ, 

Завдання з Дерева Цілей чи ПМЕР) 

термін 
виконанн

я (у 
форматі 
ДД/ММ/Р

Р) 

відповідальни
й виконавець 
(лише ОДИН 
виконавець - 

зі списку!) 

співвиконавці 
(вказуйте 

лише в 
особливих 
випадках) 

Індикатор успішності 
виконання завдання, який 

можливо заміряти у 2020 році 
(вкажіть КІЛЬКІСНО 

вимірювані показники) 

Пріоритетніс
ть завдання 
з точки зору 
фінансуванн

я з 
місц.бюджет

у ОТГ 
(виберіть зі 

списку!) 
1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.3.  формування на базі шкіл 
«генераторів ідей» для 
проектів розвитку громади, 
впровадження процедур 
самоврядування у школах, 
залучення старшокласників до 
місцевого самоврядування  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Проведення анкетування школярів різних 
вікових груп в рамках ініціативи "Громада 
дружня до дітей та молоді" 

01-03-20 КУ "АМОР" відділ освіти Кількість опитаних дітей та 
дорослих не менше 200 
респондентів у кожній віковій 
групі 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Підготовка проекту Договору публічної 
оферти про права використання логотипу 
«Баранівка – органічний простір» (ТМ) 
юридичними і фізичними особами. 
Винесення на розгляд виконавчого 
комітету БМР  

01-03-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

 Не менше 1 місцевого 
підприємця  використовує 
Торгову Марку 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Доопрацювання (за потреби) навчальної 
програми Житомирського національного 
агроекологічного університету для 
дуальної форми здобуття освіти на базі 
виробничих потужностей компаній групи 
“Галекс Агро” 

01-03-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

 Кількість студентів ЖНАЕУ, які 
обрали дуальну форму навчання 
– не менше 20 осіб 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.5. 
Створення та 
налагодження 
активностей 
кооперативу 
«Мілка -2018» 

розробка тристоронньої угоди-доручення 
про надання послуг із заготівлі та збуту 
молока СОК "Мілка-2018" 

01-03-20 КУ "АМОР" юрист БМР кількість укладених угод -
доручень СОК: 20 щоквартально 
(всього за рік - 80 угод) 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.3.  залучення закордонних та 
українських інвестицій для 
створення робочих місць у 
громаді 

ПМЕР 3.Місцева 
влада, що орієнтована 
на підтримку росту 
місцевих підприємств 

П3.1.Залученн
я інвестора 
задля 
відродження 
льонарства у 
громаді 

Проведення роз'яснювальної роботи серед 
населення ОТГ, що має у власності паї у 
вигляді земельних ділянок,щодо 
можливості передачі їх в оренду для 
вирощування льону та втзначення площі 
таких земельних ділянок 

01-03-20 Відділ 
містобудування
, архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 

 власники паїв отримають не 
менше ніж на 2 % вищу орендну 
плату за пай 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.4.  створення і промоція 
туристичного продукту на 
території громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

сприяти облаштуванню на туристичних 
маршрутах місць виставок-продажу 
виробів з Каталогу сувенірної продукції 
ОТГ 

01-03-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

БМРЦ облаштовано не менше 10 місць 
для виставок-продаж сувенірної 
продукції, з яких не менше 5 
місць за межами м.Баранівка  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Налагодження співпраці з МРЦ (теплицею 
у смт Полянки), зокрема для вирощування 
розсади  

01-03-20 Відділ 
благоустрою 

БМРЦ не менше 3000 одиниць розсади 
або продукції для потреб 
благоустрою ОТГ вирощено в 
шкільній теплиці в смт Полянки. 
Рахунки оплачені 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Розробка та підписання меморандуму про 
співпрацю між МРЦ ті відділом культури 

01-03-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

БМРЦ на замовлення відділу культури 
сім'ї, молоді і спорту силами 
школярів в БМРЦ виготовлено 
не менше двох декорацій для 
вистав, пошито не менше 20 
костюмів 

Середня  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.4.  зростання 
енергоефективності громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Підготовка і винесення на розгляд робочої 
групи проекту Плану заходів на 2020 рік з 
реалізації Плану дій зі сталого 
енергетичного розвитку та клімату 
Баранівської міської ОТГ 

01-03-20 голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

 Зменшення енергоспоживання 
на 10%, зменшення викидів на 
8% за 2020 рік 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.1.  забезпечення доступності 
адміністративних послуг для 
фізичних та юридичних осіб  

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.3.Будівницт
во Торгово-
тренінгового 
центру 
розвитку та 
сприяння 
органічному 
бізнесу 
суміжного із 
«прозорим 
офісом»(ЦНАП
ом) 

Підготовка проекту рішення щодо 
збільшення кількості видів послуг у ЦНАП 
із подальшим затвердженням на сесії 

01-03-20 ЦНАП  Збільшення адмін послуг, що 
можна отримати в одному 
приміщенні до 100 послуг 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Підготовка фінансового плану КП 
"Баранівський міжшкільний ресурсний 
центр"  

01-03-20 БМРЦ  рішення про затвердження 
фінплану КП, надано послуг для 
БМР та структурних підрозділів 
не меньше ніж 1 на місяць 
(столярна, теплична, швейна), 
профінансовано всі надані 
послуги на 100%, показники 
успішності досягнуті не менше 
ніж на 75% 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Запровадити виїзні форми роботи Центру 
реабілітації (з використанням "соціального 
таксі" та інформуючи відповідного 
сімейного/дільничного лікаря) 

01-03-20 Управління 
соціального 
захисту 
населення 

ЦПМСД Охоплення послугами 
реабілітації не менше 90 % тих, 
хто її потребує, на кінець 2020 
року 

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Налагодити взаємодію між Центром 
реабілітації та Центром первинної медико-
санітарної допомоги щодо направлення 
лікарями первинної ланки пацієнтів до 
Центру реабілітації та щодо участі лікарів 
ЦПМСД у моніторингу якості роботи 
Центру реабілітації 

01-03-20 Управління 
соціального 
захисту 
населення 

ЦПМСД Охоплення послугами 
реабілітації не менше 90 % тих, 
хто її потребує, на кінець 2020 
року 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготувати проект змін до положення про 
конкурс "Людина року" щодо уточнення 
критеріїв визначення "громадян, які 
досягнули успіху" та вдосконалення 
процедури конкурсного відбору 

01-04-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

заступник 
голови 
В.Цицюра 

Публікація (зокрема на веб-сайті 
БМР) історій успіху не менше 20 
осіб за рік  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Облаштувати приміщення для студії 
Шкільного ТБ у м.Баранівці 

01-04-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

проект ЄС 
«МКОБ» 

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

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Відбір місцевого підприємця/підприємства 
для участі у міжнародній виставці у 2020-
2021 році у рамках проекту ЄС «МКОБ» (на 
умовах співфінансування) 

01-04-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

КУ "АМОР" Налагодження нових 
комерційних контрактів - не 
менше 1 за підсумками заходу 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

розробка Програми діяльності Молодіжного 
бізнес-інкубатора КУ "АМОР" 

01-04-20 КУ "АМОР" проект ЄС 
«МКОБ» 

кількість осіб, які пройшли 
навчання, - не менше 100 ос, не 
менше 6 зараєстрованих ФОПів, 
передусім з числа молоді 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П1.6.Будівницт
во 
потужностей 
для 
виробництва 
молочної 
продукції (міні-
сироварня в 
селі Рогачів) 

Закінчення будівництва міні-сироварні в с. 
Рогачів , монтаж обладнання та введення в 
експлуатацію  

01-04-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

відділ 
бухобліку, 
ек.розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 

Члени кооперативу отримують 
вищу (на 10 % - не менше 8 грн 
при якості молока 1 сорт\л - 
середній показник) ціну за 
молоко (переробка 1000 л 
молока на добу) , створення 5 
робочих місць , збільшення 
надходжень (ПДФО) до 
місцевого бюджету на суму не 
менше 30 тис грн. 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.5. 
Створення та 
налагодження 
активностей 
кооперативу 
«Мілка -2018» 

оновлення бізнес-плану СОК "Мілка -2018", 
вкл міні-сироварню 

01-04-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

 створено 3 робочих місця на 
сироварні (технолог, сировар, 
прибиральник). Закупівельна 
ціна молока для членів СОК 
зросла принаймні до 8 грн/літр 
при відповідній якості молока 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.5.  відродження традицій 
ремесел деревообробної та 
фарфорової майстерності, у 
т.ч. як елемент туристичного 
продукту 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

облаштувати постійну виставку виробів з 
Каталогу брендованої сувенірної продукції 
у приміщенні БМР та інших місцях 
скупчення потенційних покупців/туристів 

01-04-20 відділ 
організаційно-
кадрової 
роботи 

БМРЦ в фойє БМР встановлений 
стелаж. в стелажі представлена 
брендована продукція 
виготовлена БМРЦ 

Середня  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.5.  відродження традицій 
ремесел деревообробної та 
фарфорової майстерності, у 
т.ч. як елемент туристичного 
продукту 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

провести творчий відбір серед місцевих 
майстрів для формування Каталогу 
сувенірної продукції, яка буде продаватися 
з офіційним логотипом ОТГ 

01-04-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

старости У творчому відборі взяло участь 
не менше 5 майстрів. 
Сформовано Каталог сувенірної 
продукції (не менше 10 виробів). 
На онлайн майданчику присутні 
не менше 10% місцевих 
підприємців та майстрів з не 
менше ніж 50% старостатів 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Розробити курси підвищення технічної 
майстерності у кожному з коворкінгів 
(столярний, швейний, тепличний, 3Д) 
обсягом не менше 20 годин навчання 
кожен 

01-04-20 БМРЦ  курси відвідали та отримали 
відповідні сертифікати не менше 
120 осіб 

Середня  



3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.1.  забезпечення 
транспортної та інформаційної 
доступності усіх поселень 
громади  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

вивчити технічні можливості і приблизну 
вартість забезпечення якісного Інтернет-
зв’язку в приміщеннях комунальної форми 
власності по всій території ОТГ, передусім 
у тих населених пунктах, в яких працюють/ 
планують працювати місцеві кооперативи і 
осередки Шкільного телебачення, та 
підготувати відповідні пропозиції 

01-04-20 відділ 
організаційно-
кадрової 
роботи 

 Доступ до якісного інтернет 
звязку, шв 30 МБ/с 

Середня  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.2.  розширення 
інфраструктури для 
змістовного дозвілля молоді та 
сімей з дітьми  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Відкриття Суємецького Центру дозвілля на 
базі бібліотеки для дітей та молоді 

01-04-20 старости заступник 
голови Н. 
Кокітко 

Зменшення соц. напруги на селі, 
де планується закриття школи, 
відсутній клуб. Кількість 
залучених до заходів - не менше 
50 дітей і не менше 25 осіб 
пенсійного віку на місяць. 

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

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

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.4.Налагодж
ення якісних 
шляхів 
сполучення 
для 
транспортуван
ня сировини та 
продукції 
місцевих 
підприємств 

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
с. Середня, Баранівського району 
Житомирської області  

01-04-20 Відділ 
благоустрою 

 Зменшення видатків на оплату 
енергоносіїв на 2%, покращення 
ситуації щодо безпеки 
населення у нічний час, 
зменшення звернень до 
відділення поліції на 2% 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.1.  забезпечення доступності 
адміністративних послуг для 
фізичних та юридичних осіб  

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.3.Будівницт
во Торгово-
тренінгового 
центру 
розвитку та 
сприяння 
органічному 
бізнесу 
суміжного із 
«прозорим 
офісом»(ЦНАП
ом) 

Підготувати проект змін до рішення сесії 
про створення ЦНАП, визначити 
організаційно-правовий статус ЦНАП як 
постійно діючий робочий орган 

01-04-20 ЦНАП  Виконання вимог програми "U-
LEAD з Європою" для отримання 
обладнання для ЦНАП, 
збільшення кількості послуг, які 
надає ЦНАП, на 100 одиниць в 
межах року 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.3.  підвищення доступності 
лікарської допомоги та якості 
медичного забезпечення  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Комп'ютеризація та підключення КП 
"Баранівській КЦРЛ" до медичної 
інформаційної системи 

01-04-20 КЦРЛ  Виконання вимог НСЗУ для 
підписання договору 

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготувати пропозицію (Концепцію) 
створення Кризового центру для сімей/ 
осіб у складних життєвих обставинах, а 
також розширення послуг Центру 
реабілітації на дорослих мешканців 

01-04-20 Управління 
соціального 
захисту 
населення 

 Збільшення послуг центру 
реабілітації на 2 послуги, 
охопленість послугами ЦР до 
100% пацієнтів 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Проведення четвертої хвилі опитування 
мешканців ОТГ  

01-04-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

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

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Оновити концепцію Інформаційного вісника 
Баранівської ОТГ та підготувати макет 
першого випуску 

01-05-20 відділ 
організаційно-
кадрової 
роботи 

 кількість проінформованого 
населення про діяльність ради - 
не менше 3000 осіб, передусім з 
числа тих, хто не має доступу до 
мережі інтернет та місцевих 
газет 

Висока  

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

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  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

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

01-05-20 старости КУ "АМОР" Понад 120 школярів віком від 6 
до 18 р будуть грати у футбол. 
Збільшиться к-сть тренувань 
футб. командою Кашпер. 
старостату. З кожним тижнем 
збільшиться к-сть людей, які 
будуть грати у футбол (з 10 до 
20 осіб) 
" 

Висока  

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.3.  формування на базі шкіл 
«генераторів ідей» для 
проектів розвитку громади, 
впровадження процедур 
самоврядування у школах, 
залучення старшокласників до 
місцевого самоврядування  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Розробити проект положення про Дитячий 
парламент ОТГ, зокрема процедуру його 
формування у 2020 році  

01-05-20 відділ освіти  Не менше 10 дітей і підлітків 
задіяно у парламенті, 
підготовлено 2 координатори, 
підготовлено парламентом не 
менше 2-х міні-проектів  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Відбір місцевих підприємців/підприємств 
для участі у національній чи регіональній 
виставці у 2020 році у рамках проекту ЄС 
«МКОБ» (на умовах співфінансування) 

01-05-
2020 

проект ЄС 
«МКОБ» 

КУ "АМОР" Налагодження нових 
комерційних контрактів місцевих 
підприємців/підприємств - не 
менше 5 за підсумками заходу 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.4.  створення і промоція 
туристичного продукту на 
території громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

На основі Каталогу сувенірної продукції, 
необхідної для популяризації ОТГ та її 
туристичної привабливості, підготувати 
виробничу програму серійного 
виготовлення такої продукції на базі БМРЦ 
(із залученням місцевих майстрів), з 
визначенням джерел фінансування, у т.ч. 
за рахунок місцевого бюджету (для 
представницьких цілей)  

01-05-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

БМРЦ БМРЦ виготовило не менше 50 
одиниць кожного артикулу. 
ВСКіМ забезпечена наявність 
сувенірки в місцях скупчення 
туристів.Продажі сувенірної 
продукції з Каталогу - в 
середньому не менше 3,6 тис 
грн на місяць  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.2.  розширення 
інфраструктури для 
змістовного дозвілля молоді та 
сімей з дітьми  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Відкриття Полянківського Центру дозвілля 
на базі бібліотеки для дітей та молоді 

01-05-20 старости заступник 
голови 
Н.Кокітко 

Кількість залучених до заходів - 
не менше 50 дітей і не менше 25 
осіб пенсійного віку на місяць. 

Низька  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.4.  зростання 
енергоефективності громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Заміна приладів освітлення на 
енергоефективні LED-аналоги, передусім у 
закладах освіти та медичних закладах 

01-05-20 енергоменедже
ри структурних 
підрозділів 

голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

Зменшення споживання 
електроенергії, витраченої на 
внутрішнє освітлення 
приміщень, не менше, ніж на 
50% (з урахуванням 
забезпечення санітарно-
гігієнічних норм щодо 
освітлення) 

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

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

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.6.Створенн
я кооперативу 
«Комора 
2018» 

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
с.Смолка, Баранівського району 
Житомирської області  

01-05-20 Відділ 
благоустрою 

 Зменшення видатків на оплату 
енергоносіїв на 2%, покращення 
ситуації щодо безпеки 
населення у нічний час, 
зменшення звернень до 
відділення поліції на 2% 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Організація підвезення учнів з ЗЗСО 
старостатів для проведення уроків 
трудового навчання та гуртків у МРЦ 

01-05-20 відділ освіти БМРЦ не менше ніж 1 раз на місяць 
учні 5-11 класів з Кашперівки, 
Полянок, Смолдирева мають 
уроки трудового навчання та 
гуртки в МРЦ; 100% учнів 5-11 
класів усієї ОТГ буде мати 
можливість спробувати свої сили 
в майстернях та теплиці 

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.3.  підвищення доступності 
лікарської допомоги та якості 
медичного забезпечення  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Придбання медичного обладнання 
(відеоендоскопічне обладнання, УЗД 
апарат із доплером , лапароскопічна стійка, 
гематологічний аналізатор, аналізатор сечі, 
напівавтоматичний 2-канальний 
коагулометр, аналізатор глюкози та 
лактату 2 ,апарати кисневого концентрату) 

01-05-20 КЦРЛ  Виконання вимог НСЗУ для 
підписання договору, зменшення 
на 5% звернень пацієнтів до 
лікарів вторинної ланки при 
вчасному встановленні діагнозу 
на початковому якісному огляді 

Висока  



5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Проведення анкетування представників 
малих і середніх підприємств ОТГ 

01-05-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

КУ "АМОР" опитано не менше 50 
представників МСП у місті 
Баранівці та не менше 25 - у 
старостатах 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Залучити учнів у старостатах ОТГ до 
роботи у Шкільному телебаченні (в ролі 
журналіста, ведучого, відео оператора, 
режисера монтажу тощо) та провести їх 
навчання 

01-06-
2020 

проект ЄС 
«МКОБ» 

 Принаймні на базі двох ЗЗСО у 
старостатах почали працювати 
гуртки Шкільного ТБ 

Висока  

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

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  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Реалізація проекту “Полянки -Плаза” 
(смт.Полянка), який став переможцем 
“Бюджету участі” у 2018 році 

01-06-20 старости КУ "АМОР" Зменшення рівня ризику 
травмування (на 10%). 
Збільшення кількості дітей, які 
займаються баскетболом (на 20 
%). Зростання кількості та якості 
проведення культурно-масових 
заходів (на 12%). Покращення 
якості проведення уроків захисту 
Вітчизни, фізкультури та основ 
здоров'я. Зростання рівня 
охопленості сільської молоді 
спортивними заходами, 
змаганнями (на 15%) 

Висока  

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.3.  формування на базі шкіл 
«генераторів ідей» для 
проектів розвитку громади, 
впровадження процедур 
самоврядування у школах, 
залучення старшокласників до 
місцевого самоврядування  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Провести в усіх школах ОТГ інформаційні 
заходи про табір молодих лідерів 
"Загублена громада" для школярів 14-16 
років за участі організаторів або учасників 
цього табору 

01-06-20 відділ освіти відділ 
культури, сім'ї, 
молоді та 
спорту 

Не менше 200 старшокласників в 
усіх ЗЗСО 1-3 ст. ОТГ взяли 
участь у заходах. Не менше двох 
школярів з ОТГ стали 
учасниками табору у 2020 році 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Підготовка промоційних матеріалів для 
місцевих підприємців/підприємств для 
участі у національній чи регіональній 
виставці у 2020 році  

01-06-
2020 

проект ЄС 
«МКОБ» 

 Налагодження нових 
комерційних контрактів місцевих 
підприємців/підприємств - не 
менше 5 за підсумками заходу 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.7.Створенн
я та 
налагодження 
активностей 
кооперативу 
«Смолка -
2017» 

оновлення бізнес-плану СОК «Смолка -
2017» 

01-06-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

 збільшення кількості змагань зі 
спортивного рибальства +5 по 
відношенню до 2019 року 

Середня  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Підготувати План заходів для завчасної 
професійної орієнтації слухачів усіх ЗЗСО 
ОТГ із залученням місцевих 
підприємців/підприємств (ініціатива МОН 
щодо запровадження кар'єрних радників) з 
використанням бази БМРЦ  

01-06-20 відділ освіти БМРЦ 20% учнів 5-11 класів усієї ОТГ 
планується залучити до розвитку 
технічних навиків через 
факультативи та роботу в 
коворкінгах, 30% -у тепличних 
науково-дослідницьких 
майданчиках 
5-7% від зацікавлених виберуть 
шлях підприємництва або 
роботи в цих сферах як 
висококваліфіковані працівники;  
15 % матимуть достатні навики, 
щоб отримати роботу як 
кваліфіковані наймані працівники 

Середня  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Налагодження реалізації продукції, 
створеної у Міжшкільному ресурсному 
центрі та Молодіжному бізнес-інкубаторі на 
онлайн-площадках, у соціальних мережах 

01-06-20 БМРЦ  на онлайн майданчику присутні: 
- 100% асортименту товарів 
БМРЦ , 100% сувенірної 
брендованої продукції 
розробленої відділом культури з 
БМРЦ 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

проведення інформаційної кампанії щодо 
можливості реалізації на онлайн-
площадках, у соціальних мережах 
продукції, створеної учнями у школах, у 
МРЦ та Молодіжному бізнес-інкубаторі 

01-06-20 БМРЦ відділ освіти на онлайн майданчику присутні: 
вироби учнів 5-11 класів не 
менше як 50% шкіл Баранівської 
ОТГ 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

провести спільні майстер класи для 
відвідувачів Школи мистецтв, Будинку 
творчості, Будинку культури  

01-06-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

БМРЦ проведено не менше 4 майстер-
класів для відвідувачів Школи 
мистецтв, Будинку творчості, 
Будинку культури Відділом 
культури профінансовано на 
100% вартість матеріалів. 

Низька  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Забезпечити підключення БМРЦ до 
котельні ТТЦ 

01-06-20 БМРЦ  БМРЦ отримує тепло від 
котельні ТТЦ. Зменшення ставок 
МРЦ за рахунок відсутності 
посади котельщика 

Середня  



2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Провести навчальний курс з основ 
підприємництва "Підприємцем бути легко" 
трвивалістю не менше 36 годин 

01-06-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

відділ освіти курси успішно завершили та 
отримали відповідні сертифікати 
не менше 20 осіб 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.4.  зростання 
енергоефективності громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Проведення днів сталої енергії 01-06-20 голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

енергоменедж
ери 
структурних 
підрозділів 

зменшення використання у 
домогосподарствах не 
енергоощадних побутових 
приладів, світло-приладів на 
10% в рік, зменшення 
енергоспоживання на 5 % в рік 

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
по вул.Ломоносова, м.Баранівка, 
Баранівського району Житомирської 
області 

01-06-20 Відділ 
благоустрою 

 Зменшення видатків на оплату 
енергоносіїв на 2%, покращення 
ситуації щодо безпеки 
населення у нічний час, 
зменшення звернень до 
відділення поліції на 2% 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Запровадження практики проведення в 
теплиці уроків, практичних занять учнів 5-
11 класів Полянківської школи  

01-06-20 відділ освіти БМРЦ 1. 100% учнів 5-11 класів 
Полянківської ЗОШ проведуть не 
менше двох уроків в теплиці. 2. 
100% учнів 5-11 класів 
Полянківської ЗОШ проведуть 
лабораторну(практичну) роботу 
в теплиці. 3. Не менше 50% учнів 
5-11 класів висадять власні 
рослини. 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Забезпечити фінансування участі вчителів 
ЗЗСО ОТГ та працівників БМРЦ у 
семінарах, тренінгах, конференціях та 
інших навчальних заходах, передусів щодо 
розвитку компетенції НУШ 
"підприємливість та фінансова грамотність" 

01-06-20 відділ освіти відділ фінансів Кількість вчителів з трудового 
навчання, що пройшли 
відповідне навчання - 9. Кількість 
шкільних вчителів інших 
предметів та працівників, що 
пройшли відповідне навчання - 
25, з них не менше 5 осіб 
пройшли курси щодо розвитку 
компетенцій "підприємливість та 
фінансова грамотність". 
Відбулось не менше 4 
навчальних поїздок працівників 
БМРЦ 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт санітарних кімнат 
Кашперівської ЗОШ 1-3 ст. 

01-06-20 відділ освіти  менше дітей буде хворіти на 
хвороби, пов'язані із запаленням 
жовчного міхура, хвороба 
Боткіна при відвідуванні 
вуличного туалету, де холодно 
та немає можливості помити 
руки - на 5% 

Середня  



4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Проведення для членів Наглядових рад і 
батьківських комітетів трьох ЗЗСО 
м.Баранівка демозанять у БМРЦ для 
популяризації шкільних коворкінгів при 
виборі варіативних предметів 

01-06-20 БМРЦ відділ освіти не менше 75% учнів 5-11 класів 
трьох ЗЗСО м.Баранівки мають 
уроки трудового навчання в 
БМРЦ 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

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  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Провести фестиваль "Явне-форест-фест" 
на базі Явненського старостату  

01-07-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

старости участь у фестивалі не менше 2-х 
місцевих майстрів з 
лозоплетіння, деревообробки; 
участь у фестивалі бл 500 осіб 

Висока  

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.4.  підвищення спроможності 
депутатів ради і працівників 
виконкому ради ОТГ, 
громадських активістів  

ПМЕР 3.Місцева 
влада, що орієнтована 
на підтримку росту 
місцевих підприємств 

П3.3.Інвентари
зація ресурсів 
для МЕР 

Формування і оновлення бази даних 
показників соціально-економічного 
розвитку ОТГ 

01-07-20 КУ "АМОР"  поява одного аналітичного 
регістру даних (зведені 
відомості) щодо місцевої 
економіки 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Завершити процедуру реєстрації ТМ 
«Баранівка – органічний простір» за всіма 
класами 

01-07-
2020 

проект ЄС 
«МКОБ» 

 Отримано Свідоцтво на знак для 
товарів і послуг 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Організувати навчання/ стажування молоді 
на базі місцевих підприємств/ підприємців 

01-07-20 КУ "АМОР"  Навчання / стажування 
організовано на базі не менше 8 
місцевих підприємств (у т.ч. 
органічних)/ місцевих 
підприємців 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Розробка логотипів/фірмового стилю/ 
дизайну упаковки продукції СОК з 
використанням логотипу «БОП»  

01-07-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

КУ "АМОР" Логотипи і дизайн упаковки для 
продукції СОК «Мілка», 
«Смолка», «Комора» 
використоувються на сайті, на 
упаковці мінімум двох продукту, 
не менше як на 50% місцевих 
акціях 

Середня  



2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.6.Створенн
я кооперативу 
«Комора 
2018» 

Започаткувати Фестиваль органічної 
полуниці (кін травня - поч червня) спільно з 
Кусто-Агро 

01-07-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

старости Не менше 500 учасників, поява 
не менше 2 осіб, які розпочнуть 
власну діяльність з вирощування 
полуниці  

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

доопрацювання програм гурткової роботи в 
БМРЦ для посилення їхньої практичної і 
підприємницької орієнтованості. введення 
нових напрямків розвитку технічних 
компетентностей в урахуванням 
традиційних для місцевості ремесел 

01-07-20 БМРЦ відділ освіти сформовані не менше чотирьох 
гуртків, виділено фінансування 
на оплату керівників гуртків, 
впроваджений механізм довозу 
дітей на гуртки або механізм 
компенсації витрат на 
добирання. розроблені програми 
не менше двох нових гуртків 

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.4.  зростання 
енергоефективності громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
в м. Баранівка по:- вул. Ярослава Мудрого 

01-07-20 Відділ 
благоустрою 

голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

Зменшення енергоспоживання 
не менше, ніж на 50% за рахунок 
використання LED-світильників, 
зменшення видатків на оплату 
енергоносіїв на 2%, покращення 
ситуації щодо безпеки 
населення у нічний час, 
зменшення звернень до 
відділення поліції на 2%  

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.6.  відновлення екологічної 
системи громади, зокрема 
лісосмуг і лісових насаджень 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Приєднання до Проекту "Озеленення 
України" з метою висадження дерев на 
території Баранівської ОТГ та озеленення 
громади 

20-03-20 еколог Відділ 
благоустрою 

Висаджено 1000 саджанців 
дерев, облаштування не менше 
10 клумб на території громади, 
створення алеї дерев на 
центральній вулиці міста 

Висока  

          
4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.1.  забезпечення доступності 
адміністративних послуг для 
фізичних та юридичних осіб  

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.3.Будівницт
во Торгово-
тренінгового 
центру 
розвитку та 
сприяння 
органічному 
бізнесу 
суміжного із 
«прозорим 
офісом»(ЦНАП
ом) 

Завершення будівництва приміщення 
Прозорого офісу  

01-07-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

відділ 
бухобліку, 
ек.розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 

Мешканці Баранівської ОТГ, 
Дубрівської ОТГ, Довбиської ОТГ 
, Першотравенського та 
Камянобрідського селища (34 
тис. чол) зможуть отримати всі 
адмін послуги в одному 
приміщенні  

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

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

01-07-20 відділ освіти проект ЄС 
«МКОБ» 

1. зібрані дані. за 2019-2020 
навчальний рік. 2. проведений 
порівняльний аналіз між 
навчальними роками  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

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

01-07-20 служба у 
справах дітей 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 

Покращення житлових умов 1 
дитини з числа дітей сиріт 

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Підготувати програму залучення до 
діяльності коворкінгів БМРЦ людей з 
інвалідністю, осіб у складних життєвих 
обставинах з метою їх соціалізації 

01-07-
2020 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 

БМРЦ Не менше 20 осіб з 
інвалідністю/СЖО пройшли 
навчання у МРЦ і отримали 
сертифікати 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Сформувати План підготовки проекту 
Стратегії розвитку Баранівської ОТГ на 
наступний період, у т.ч. Каталог Технічних 
завдань (з пропозиціями джерел 
фінансування відповідних видатків) 

01-07-20 КУ "АМОР"  рішення сесії про прийняття 
Стратегії розвитку  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

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  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

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

01-08-20 КУ "АМОР" проект ЄС 
«МКОБ» 

подано не менше 25 проектів на 
конкурс, з них по «органічній» 
темі – не менше 9 проектів 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.3.  залучення закордонних та 
українських інвестицій для 
створення робочих місць у 
громаді 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Підготовка промоційних роликів про 
громаду для потенційних інвесторів 

01-08-
2020 

проект ЄС 
«МКОБ» 

 Не менше 1 проморолика, 
кількість переглядів - не менше 
1500  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.4.  створення і промоція 
туристичного продукту на 
території громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Підготовка промоційних роликів про 
туристичні можливості громади 

01-08-
2020 

проект ЄС 
«МКОБ» 

 Не менше 1 проморолика, 
кількість переглядів -не менше 
1500  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.4.  створення і промоція 
туристичного продукту на 
території громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

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

01-08-20 заступник 
голови 
Н.Кокітко 

старости дві агросадиби, одне кафе та 
готель (за умови залучення 
інвестора) 

Середня  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
по вул. Західна та вул.Калинова в 
м.Баранівка Житомирської області  

01-08-20 Відділ 
благоустрою 

 Зменшення видатків на оплату 
енергоносіїв на 2%, покращення 
ситуації щодо безпеки 
населення у нічний час, 
зменшення звернень до 
відділення поліції на 2% 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 3.Місцева 
влада, що орієнтована 
на підтримку росту 
місцевих підприємств 

П3.2.Прийнятт
я Програми 
відродження 
кооперативног
о руху та 
підтримки 
с/гвиробників 

Проведення конкурсу на отримання 
відшкодування витрат сімейним фермам та 
обслуговуючим кооперативам з місцевого 
бюджету у рамках Програми розвитку та 
підтримки аграрного комплексу 
Баранівської ОТГ 

01-09-20 юрист БМР відділ фінансів збільшення рівня забезпеченості 
с/г товаровиробників первісним 
капіталом +5 господарств 
щороку; відновлення поголів’я 
ВРХ у фермерських та 
особистих селянських 
господарствах громади +20 корів 
щороку 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.3.  залучення закордонних та 
українських інвестицій для 
створення робочих місць у 
громаді 

ПМЕР 3.Місцева 
влада, що орієнтована 
на підтримку росту 
місцевих підприємств 

П3.1.Залученн
я інвестора 
задля 
відродження 
льонарства у 
громаді 

Формування земельних ділянки для 
розвитку льонарства на території громади 
та залучення інвестицій для будівництва 
льонопереробного підприємства 

01-09-20 Відділ 
містобудування
, архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 

КУ "АМОР" збільшення орендної плати за 
землю (+300,0 тис. грн.) або 
збільшення надходжень до 
бюджету розвитку (в разі 
продаж) + 850,0 тис. грн)  

Середня  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Запровадження нової навчальної програми 
з предмету технології у всіх школах ОТГ 

01-09-20 відділ освіти  100% профільних вчителів 
використовують нову програму з 
трудового навчання та 
технологій 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.1.  забезпечення 
транспортної та інформаційної 
доступності усіх поселень 
громади  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготовка звернення до голови ОДА щодо 
проведення кап. ремонту а/д С0602351 
(Баранівка - Деревищина ч/з Кашперівку км 
7+800-13+900 

01-09-20 заступник 
голови 
В.Савчук 

відділ 
бухобліку, 
ек.розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 

відновлено 3 км дорожнього 
покриття, зменшено швидкість 
доїзду соціального транспорту 
на 15 хв. (шв.допомога, поліція, 
соціальне таксі, шкільний 
автобус і т.д) 

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.1.  забезпечення 
транспортної та інформаційної 
доступності усіх поселень 
громади  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
від буд. №1 вул. Першотравнева – площа 
Волі – буд. №14 вул. Звягельськав м. 
Баранівка 

01-09-20 заступник 
голови 
В.Савчук 

 налагодження якісних шляхів 
сполучення, передусім автодоріг 
по маршруту руху шкільних 
автобусів, авто екстреної 
медичної допомоги та 
громадського транспорту, 
зменшення ДТП на таких ділянка 
на 2 од на квартал 

Висока  



3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.3.  покращення якості 
водопостачання (питною 
водою) та водовідведення  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Придбання повітродувки для забезпечення 
безперебійної роботи очисних споруд КП 
Баранівка міськводоканал 

01-09-20 КП “Баранівка 
міськводоканал
”  

відділ фінансів Збільшення кількості м3 
очищеної води з 300 м3 на добу 
до 500 м3 на добу  

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Реконструкція (термомодернізації) будівлі 
ЗДО "Сонечко" за адресою: вул. 
Звягельська,58А, м.Баранівка (завершення 
робіт) 

01-09-20 відділ освіти голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

Створення комфортних умов для 
перебування дітей та 
персоналу., підвищення 
температури в приміщенні на 5 t 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт санітарних кімнат 
Полянківської ЗОШ 1-3 ст. 

01-09-20 відділ освіти  менша к-сть дітей буде хворіти 
на хвороби, пов'язані із 
запаленням жовчного міхура, 
хвороба Боткіна при відвідуванні 
вуличного туалету, де холодно 
та немає можливості помити 
руки - на 5% 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт східців та пішохідної 
доріжки в Баранівському ДНЗ "Сонечко" 

01-09-20 відділ освіти  зменшення травмованості дітей 
дошкільного віку, батьків та 
дітей, що займаються у 
позашкільних закладах, до 0 
випадку на рік 

Висока  

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготувати матеріали про історії успішних 
людей, які нині розбудовують Баранівську 
громаду та тих, хто творив історію 
Баранівщини, про успішні спільноти 
громади, про місцеві підприємства  

01-10-
2020 

відділ 
організаційно-
кадрової 
роботи 

 Публікація (зокрема на веб-сайті 
БМР) історій успіху не менше 20 
осіб за рік  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

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  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Провести інформаційну кампанію для 
мобілізації авторів проектів на конкурс 
“Бюджет участі-2020” 

01-10-20 КУ "АМОР" проект ЄС 
«МКОБ» 

подано не менше 25 проектів, з 
них по «органічній» темі – не 
менше 9 проектів 

Висока  



1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

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  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

ПІдготувати за участі місцевих мешканців і 
підприємців План розвитку інфраструктури 
населених пунктів старостату (дороги, 
вулиці, освітлення, майданчики, водо-/газо-
/електропостачання, заклади медицини, 
освіти, культури, соціальної сфери та ін) на 
2020-2027 роки, визначивши по кожному з 
об'єктів пріоритетність та спосіб/розмір 
співучасті місцевих мешканців 

01-10-
2020 

старости заступник 
голови 
В.Савчук 

рішення про затвердження 
Планів розвитку інфраструктури 
населених пунктів по кожному 
старостату  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.4.  підвищення спроможності 
депутатів ради і працівників 
виконкому ради ОТГ, 
громадських активістів  

ПМЕР 3.Місцева 
влада, що орієнтована 
на підтримку росту 
місцевих підприємств 

П3.3.Інвентари
зація ресурсів 
для МЕР 

Актуалізація “Бюджетного порфоліо 
Баранівської ОТГ” та “Бюджетних паспортів 
старостинських округів” за 2020 рік 

01-10-20 відділ фінансів  1 аналітичний матеріал 
щоквартально та за наявності 
нагальної потреби (буде 
викладено на ФБ БМР й за 
потреби в інформаційний 
бюлетень ( перший 
інформбюлетень у 2020 -саме 
бюджетне порфоліо з 
висновками) 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Проведення інформаційної кампанії серед 
місцевих підприємців щодо стимулювання 
використання логотипу «БОП»  

01-10-
2020 

КУ "АМОР" проект ЄС 
«МКОБ» 

Не менше 1 місцевий 
підприємець використовує 
Торгову Марку 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Проведення Ярмарки професій спільно з 
Центром зайнятості, місцевими 
підприємцями, установами, організаціями і 
школами ОТГ 

01-10-20 відділ освіти КУ "АМОР" не менше 5 місцевих 
підприємств і підприємців - 
учасників Ярмарки  
розуміння молоді про потребу у 
відповідних кадрах 

Середня  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.1.  забезпечення 
транспортної та інформаційної 
доступності усіх поселень 
громади  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт дороги по вул.Тищика 
з проїздом до вул.Соборної в м.Баранівка 
Житомирської області  

01-10-20 Відділ 
благоустрою 

 Збільшення доріг із твердим 
покриттям у місті, безпечний 
довіз дітей шкільними 
автобусами, зменшення видатків 
на ремонт шкільних автобусів на 
5% 

Низька  



3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.4.  зростання 
енергоефективності громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Проведення енергетичних аудитів будівель 
з отриманням енергетичного сертифікату 

01-10-20 енергоменедже
ри структурних 
підрозділів 

енергоменедж
ери 
структурних 
підрозділів 

Проведення енергоаудитів 
спеціалізованими організаціями 
з видачею енергетичних 
серифікатів не менше, ніж для 2 
будівель 

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Капітальний ремонт (термомодернізація) 
будівлі філії Баранівського ліцею №1 
«Вірлянської початкова школа» 

01-10-20 відділ освіти голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

Зменшення енергоспоживання (у 
порівнянні з базовим рівнем) не 
менше, ніж на 40%, заміщення 
споживання природного газу 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Реконструкція системи опалення з 
переходом на альтернативні види палива 
по Полянківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

01-10-20 відділ освіти голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

100% заміщення споживання 
природного газу та зменшення 
витрат на енергоспоживання  

Висока  

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Участь на партнерських засадах у 
створенні FM- радіо в межах ОТГ з 
радіусом сповіщення до 35 км і можливістю 
інформування жителів громади про 
діяльність і плани МР 

01-11-20 заступник 
голови 
В.Цицюра 

 меморандум про спільну 
реалізацію проекту, охоплення 
не менше 16 тис. мешканців 
громади, передусім у 
старостатах в перший рік 
проекту, кількість закритого 
ефірного часу новинами від БМР 
до 3 год. на місяць 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Підготовка промоційних матеріалів для 
участі у міжнародній виставці у 2020-2021 
роках 

1-11-2020 проект ЄС 
«МКОБ» 

 Налагодження нових 
комерційних контрактів - не 
менше 1 за підсумками заходу 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.3.  залучення закордонних та 
українських інвестицій для 
створення робочих місць у 
громаді 

ПМЕР 3.Місцева 
влада, що орієнтована 
на підтримку росту 
місцевих підприємств 

П3.1.Залученн
я інвестора 
задля 
відродження 
льонарства у 
громаді 

Оновлення Інвестиційного паспорту ОТГ, 
інвентаризаця земельних ділянок, зокрема 
для визначення придатних до 
встановлення альтернативних джерел 
енергії 

01-11-20 Відділ 
містобудування
, архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 

голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

визначено не менше 8 
земельних ділянок для 
залучення інвестицій типу грін-
філд. Залучення не менше 15 
млн.дол. США інвестицій. 
Збільшення інвестицій в місцеву 
економіку на 60% порівняно з 
2018 роком 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

підготовка презентації досвіду БМРЦ на 
всеукраїнському заході по проекту ЄС у 
м.Києві (орієнтовно 11-12.2020) 

1-11-2020 БМРЦ відділ освіти на заході представлено не 
менше 50 виробів, виготовлених 
у БМРЦ , з яких не менше 20 
виробів - учнями 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.1.  забезпечення 
транспортної та інформаційної 
доступності усіх поселень 
громади  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготовка звернення до голови ОДА щодо 
капітального ремонту автодороги (C-
060202 /Суємці – Рогачів/ на дільниці 
Рогачів – Смолдирів (1,5 км) ) 

01-11-20 заступник 
голови 
В.Савчук 

відділ 
бухобліку, 
ек.розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 

відновлено 1,5 км дорожнього 
покриття, зменшено швидкість 
доїзду соціального транспорту 
на 15 хв. (шв.допомога, поліція, 
соціальне таксі і т.д) 

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.1.  забезпечення 
транспортної та інформаційної 
доступності усіх поселень 
громади  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вулиці та тротуарів по вул. Ярослава 
Мудрого в м.Баранівка Житомирської 
області  

01-11-20 Відділ 
благоустрою 

 зменшення аварійно-
небезпечних ситуацій на дорогах 
за участю пішоходів на 2% 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Забезпечити підготовку і проведення на 
базі БМРЦ відбіркового (у рамках ОТГ) 
етапу Олімпіади з трудового навчання та 
технологій 

01-11-20 відділ освіти БМРЦ Не менше 26 школярів 8-11 
класів взяли участь у 
відбірковому етапі у рамках ОТГ. 
Не менше 1 школяра(ки) став 
учасником фінальної частини 
Олімпіади в одній з категорій 
трудового (з обслуговуючих 
видів праці або з технічних видів 
праці) 

Середня  

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.3.  формування на базі шкіл 
«генераторів ідей» для 
проектів розвитку громади, 
впровадження процедур 
самоврядування у школах, 
залучення старшокласників до 
місцевого самоврядування  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Впровадження у Баранівському ліцеї №1 
методики самоорганізованих освітніх 
просторів 

01-12-20 відділ освіти  Навчання для 2-х вчителів за 
методикою СООП, підготовка 
проекту на отримання гранту для 
оновлення навчально-технічної 
бази школи 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.4.  підвищення спроможності 
депутатів ради і працівників 
виконкому ради ОТГ, 
громадських активістів  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Участь в конкурсах на отримання грантів 
(міжнародної технічної допомоги) з питань 
місцевого розвитку 

01-12-20 КУ "АМОР"  підготовлено і подано не менше 
8 заявок на конкурси на 
отримання грантів  

Середня  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.3.Будівницт
во Торгово-
тренінгового 
центру 
розвитку та 
сприяння 
органічному 

Закінчення будівництва Торгово-
тренінгового центру та введення в 
експлуатацію 

01-12-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

відділ 
бухобліку, 
ек.розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 

3 кооперативи та 10 с/г 
виробники реалізують власну 
продукцію на ринку ТТЦ. 
Збільшення надходжень до 
місцевого бюджету від сплати 
оренди торгових площ (не 
менше ніж 13000 грн / міс)  

Висока  



бізнесу 
суміжного із 
«прозорим 
офісом»(ЦНАП
ом) 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.3.  залучення закордонних та 
українських інвестицій для 
створення робочих місць у 
громаді 

ПМЕР 3.Місцева 
влада, що орієнтована 
на підтримку росту 
місцевих підприємств 

П3.1.Залученн
я інвестора 
задля 
відродження 
льонарства у 
громаді 

Формування плану дій з потенційним 
інвестором щодо започаткування 
інвестиційного проекту у сфері 
льонопереробки 

01-12-20 КУ "АМОР" Відділ 
містобудуванн
я, архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 

збільшення надходжень до 
бюджету розвитку (в разі 
продажу земельної ділянки) не 
менше 850 тис. грн.; створення 
робочих місць - бл 60 ос.; 
залучення щонайменше 360 
млн. грн інвестицій 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Налагодження реалізації продукції на 
сезонних ярмарках-продажах у м. 
Баранівка; участь у конкурсах, виставках та 
фестивалях обласного і національного 
рівня 

01-12-20 БМРЦ відділ 
культури, сім'ї, 
молоді та 
спорту 

БМРЦ взяло участь в 3 
ярмарках, участь в 2 обласних 
подіях, не менше ніж в 10 подіях 
Баранівської ОТГ. Виручка за 
товари і послуги, 
виготовлені/надані МРЦ, 
становить не менше 50% 
загальних затрат на утримання 
БМРЦ без врахування 
заробітньої плати та 
комунальних послуг освітньої та 
гурткової частин. 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.1.  забезпечення 
транспортної та інформаційної 
доступності усіх поселень 
громади  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
по вул. Звягельській буд. 35 до буд. №138 
в м. Баранівка Житомирської області 

01-12-20 заступник 
голови 
В.Савчук 

 налагодження якісних шляхів 
сполучення, передусім автодоріг 
по маршруту руху шкільних 
автобусів, авто екстреної 
медичної допомоги та 
громадського транспорту 

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.4.  зростання 
енергоефективності громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Проведення днів сталої енергії 01-12-20 голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

енергоменедж
ери 
структурних 
підрозділів 

зменшення використання у 
домогосподарствах не 
енергоощадних побутових 
приладів, світло-приладів на 
10% в рік, зменшення 
енергоспоживання на 5 % в рік 

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.4.  зростання 
енергоефективності громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Встановлення приладів обліку споживання 
тепла, електроенергії, води в комунальних 
закладах, установах, що сумарно 
споживають 2/3 енергоресурсів у громаді 

01-12-20 голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

енергоменедж
ери 
структурних 
підрозділів 

Зменшення споживання 
відповідних енергоресурсів не 
менше ніж на 5% за рік 

Висока  



3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.6.  відновлення екологічної 
системи громади, зокрема 
лісосмуг і лісових насаджень 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.5.Впровадж
ення системи 
організації 
збору та 
утилізації 
твердих 
побутових 
відходів 

Закупівля контейнерів для сортування ТПВ 01-12-20 Відділ 
благоустрою 

відділ 
бухобліку, 
ек.розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 

збільшення загальної кількості 
контейнерів до 31.12.2020 року - 
5 комплектів  

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.3.  підвищення доступності 
лікарської допомоги та якості 
медичного забезпечення  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.5.Впровадж
ення системи 
організації 
збору та 
утилізації 
твердих 
побутових 
відходів 

Придбання санітарного автомобіля для 
АЗПСМ с.Кашперівка  

01-12-20 ЦПМСД  Зменшення викликів екстренної 
медичної допомоги на 5%, 
збільшення діагностування на 
ранніх стадіях хвороб на 2% у 
перший рік використання 
автомобіля 

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.3.  підвищення доступності 
лікарської допомоги та якості 
медичного забезпечення  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт реанімаційного 
відділення КЦРЛ 

01-12-20 КЦРЛ  Надання медичної допомоги із 
дотриманням санітарних норм, 
кількість врятованих життів - на 5 
% більше 

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.3.  підвищення доступності 
лікарської допомоги та якості 
медичного забезпечення  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Придбання санітарного автомобіля класу 
«В» або «С» 

01-12-20 КЦРЛ  зменшиться час (на 30% - до 30 
хв) доставки пацієнтів, які 
потребують спеціального 
обстеження або екстреної 
допомоги в обласні лікувальні 
заклади  

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.3.  підвищення доступності 
лікарської допомоги та якості 
медичного забезпечення  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

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

01-12-20 КЦРЛ  Зменшення захворюваності 
населення за такими 
нозологіями: - Ішемічна хвороба 
серця. Стенокардія напруги (з 
198 у 2016р. до 131 до кінця 
2020 року – на 34% зменшення); 
- Ішемічна хвороба серця. 
Атеросклеротичний 
кардіосклероз (з 152 до 95 - на 
38%); - Гіпертонічна хвороба (з 
126 до 110 - на 13%); - Хронічне 
обструктивне захворювання 
легень (з 24 до 11 - на 54%); - 
Бронхіальна астма (з 11 до 4 – 
на 64%) ;- Деформуючий артроз 
(з 90 до 30 – на 67%); - 
Туберкульоз (з 2 до 0 – на 
100%). Попередження первинної 
інвалідності внаслідок 
загального захворювання 
(зменшення з 7 випадків у 2016 
році до 2 у 2020 році)  

Висока  



4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

проведення інформаційних заходів щодо 
запровадження патронату над дитиною, 
розвитку сімейних форм виховання дітей як 
альтернативи інституційному догляду дітей 

01-12-20 служба у 
справах дітей 

 відсутність випадків потрапляння 
дітей в заклади інституційного 
догляду; підтримка сімей з 
дітьми, які перебувають у 
складних життєвих обставинах; 
збереження сім'ї для дитини 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Проведення щоквартально за участі 
міського голови засідань Комітету з 
управління впровадженням Стратегії із 
заслуховуванням стану виконання завдань 
Дорожньої карти 

1-12-20 КУ "АМОР"  Виконання ДК-2020 - не менше 
80% 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

ПІдготувати інформаційно-аналітичні 
матеріали (щоквартальний моніторинговий 
звіт) про стан виконання завдань 
Дорожньої карти та відповідні пропозиції до 
засідань КУВС 

01-12-20 КУ "АМОР" Радник з 
питань МЕР 

щоквартальний моніторинговий 
звіт 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготувати пропозиції до проекту 
Дорожньої карти-2021 (з пропозиціями 
джерел фінансування відповідних видатків) 
для підготовки до розгляду на засіданні 
Комітету з управління впровадженням 
Стратегії 

1-12-20 КУ "АМОР" Радник з 
питань МЕР 

рішення сесії про прийняття 
Дорожньої карти-2021 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготувати проект Плану місцевого 
економічного розвитку (МЕР) Баранівської 
ОТГ на наступний період (за узгодженням з 
Секретаріатом Ініціативи Європейської 
Комісії “Мери за економічне зростання”) та 
винести на розгляд сесії  

01-12-20 КУ "АМОР" КУ "АМОР" рішення сесії про прийняття 
Плану МЕР 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

ПІдготувати інформаційно-аналітичні 
матеріали (щоквартальний моніторинговий 
звіт) про стан виконання завдань 
Дорожньої карти та відповідні пропозиції до 
засідань КУВС 

10-04-20 КУ "АМОР" Радник з 
питань МЕР 

щоквартальний моніторинговий 
звіт 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

ПІдготувати інформаційно-аналітичні 
матеріали (щоквартальний моніторинговий 
звіт) про стан виконання завдань 
Дорожньої карти та відповідні пропозиції до 
засідань КУВС 

10-07-20 КУ "АМОР" Радник з 
питань МЕР 

щоквартальний моніторинговий 
звіт 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготувати інформаційно-аналітичні 
матеріали (щоквартальний моніторинговий 
звіт) про стан виконання завдань 
Дорожньої карти та відповідні пропозиції до 
засідань КУВС 

10-10-20 КУ "АМОР" Радник з 
питань МЕР 

щоквартальний моніторинговий 
звіт 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Проведення щоквартально за участі 
міського голови засідань Комітету з 
управління впровадженням Стратегії із 
заслуховуванням стану виконання завдань 
Дорожньої карти 

15-04 КУ "АМОР"  Виконання ДК-2020 - не менше 
80% 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Проведення щоквартально за участі 
міського голови засідань Комітету з 
управління впровадженням Стратегії із 
заслуховуванням стану виконання завдань 
Дорожньої карти 

15-07 КУ "АМОР"  Виконання ДК-2020 - не менше 
80% 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Проведення щоквартально за участі 
міського голови засідань Комітету з 
управління впровадженням Стратегії із 
заслуховуванням стану виконання завдань 
Дорожньої карти 

15-10 КУ "АМОР"  Виконання ДК-2020 - не менше 
80% 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Забезпечити врахування видатків на 
виконання завдань Дорожньої карти-2021 
при підготовці проекту місцевого бюджету 
на 2021 рік 

15-12-20 відділ фінансів  фінансування за рахунок 
місцевого бюджету відповідних 
завдань Дорожньої карти-2020 

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

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

  Розробка Плану дій з реалізації ініціативи 
"Громада дружня до дітей та молоді" 

01.09.20 заступник 
голови 
В.Цицюра 

 Умови виконання ініціативи, 
збільшення видатків на розвиток 
дітей та молоді у видатках з 
місцевого бюджету на 5%, 
врахування потреб дітей т а 
молоді при формуванні 
місцевогобюджету 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

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

  

Провести аналіз використання відділом 
поліції відеокамер та монітору придбані за 
кошти місцевого бюджету 

01.03.20 заступник 
голови 
В.Савчук 

 Зменьшення ДТП на дорогах на 
1%, зменьшення хуліганських дій 
на вулицях міста на 5 випадків в 
рік, підвищення безпеки 
населення  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

 

 

Секретар ради            О.В.Самчук 


