СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
БАРАНІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Стратегічне планування здійснене у 2017 році
за консалтингової підтримки Інституту
громадянського суспільства у рамках проекту,
фінансованого Westminster Foundation for Democracy
(Велика Британія)

Баранівка

БАГАТА ІСТОРІЯ ЗЕМЕЛЬ
У 971 р. князь Святослав
завершив приєднання територій сучасної Баранівки у складі Болохівської
землі до Київської Русі.

971

У 1254–1255 рр. — Галицько-Волинський літопис
згадує сучасне село Суємці в описі походу війська Данила Галицького
проти кочовиків.

1254–
1255

1565

У 1565 р. — перша писемна згадка про село Барановець у власності українських князів Острозьких.
Переказ виводить назву поселення від роду діяльності мешканців, які виготовляли керамічний посуд,
оздоблений прикрасами та кольоровою поливою,
зокрема так звані «баранці».

У процесі стратегічного
планування оновлено місцеву символіку.
Інститут громадянського суспільства залучив
провідних українських
геральдистів, зокрема
заслуженого художника України п.Олексу
Руденка, для розробки
герба об’єднаної громади. Схвалений рішенням
ради Баранівської ОТГ
29.08.2017 року.

У 1802 р. брати Мезери
побудували у Баранівці
фарфоровий завод.

1802

1825

У 1825 р. Баранівський
фарфоровий завод
отримав право помічати
вироби імперським гербом, що було своєрідним
знаком якості.

У 1910–1914 рр. —
на міжнародних виставках у Венеції, Римі, Барселоні, Лондоні порцеляна
з Баранівки отримувала
високі оцінки.

1910–
1914

1911

1911 р. — Леся Українка
написала драму-феєрію
«Лісова пісня», натхнення
для якої почерпнула під
час відпочинку на родинній дачі у Жабориці (нині
— у складі м.Баранівка).

Баранець — форма українського керамічного
посуду, на честь якого
місто, як осередок гончарства, отримало свою
назву.

Сосна — третину території громади прикрашають
ліси. Вічнозелена сосна
символізує безсмертя.

БАРАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ
з 22 вересня 1937 р.
Баранівка стала районним центром Житомирської області.

1937

1938

1938 р. — народився Анатолій Пашкевич, народний артист України, автор
музики до популярної
пісні «Мамина вишня»
(1978), який розпочав
трудовий шлях у Будинку
культури м.Баранівки, де
організував вокальний
ансамбль.

У 1954 та 1968 рр. —
за високі врожаї льону
колгосп с. Суємці був
учасником Всесоюзної
сільськогосподарської
виставки в Москві.

1954,
1968

2014

2014 р. — почав працювати завод «Органік Мілк» –
перший в Україні органічний молокозавод, який
має повний завершений
цикл, підтверджений
сертифікатом ЄС.

Територія ОТГ
та 12 старостатів

Льон — традиційна для
цих країв культура, яка
за деякими переказами
також є уособленням
України через поєднання
жовтої і блакитної барв.

Жито — символ Житомирщини, який означає
багатство і родючістіь
землі.

Грудень 2016 р. — перші
вибори у новосформованій Баранівській міській
об’єднаній територіальній
громаді.

2016

2016–
2017

2016–2017 рр. — договори про співпрацю з литовським містом Лаздіяй,
естонським Тирва.

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

2017

4 квартал 2017 р. — схвалення Баранівською
міською радою Стратегії
розвитку ОТГ до 2020
року.

Спільно творимо
майбутнє:
Баранівська громада —
це органічний простір
щедрої природи,
активних громадян, інновацій
та органічного виробництва

громадяни

природа

виробництво

У проектуванні майбутнього акцент зроблено на
«розумному зростанні» громади, розвиток плануємо
на основі «органічної» філософії: органічний бізнес,
органічна спільнота громадян, органічне співжиття
з довкіллям та партнерство місцевої влади з громадою і бізнесом.
Ключ до успіху реалізації Стратегії — формування «соціального капіталу»: осередків активних громадян, стимулювання підприємницької активності серед молоді
і школярів, розбудова локальної ідентичності (відчуття причетності до громади і гордості за свою громаду).

щоденної діяльності із стратегічними цілями, моніторинг та оцінювання стану впровадження Стратегії,
за потреби — коригування пріоритетів. Усе це — із
залученням широкого кола громадських активістів
та бізнесу, щоб кожен мав можливість відчути себе
співтворцем майбутнього громади і побачити своє
майбутнє у майбутньому спільноти.
Методичне керівництво процесу підготовки Стратегії
забезпечував к.е.н. Маркіян Дацишин, організаційний супровід — Олег Ватаманюк, Інститут громадянського суспільства.

Важливий не стільки документ під назвою «Стратегія»,
скільки постійний процес стратегічного планування
— регулярні процедури обговорення та узгодження

Як місцеві мешканці оцінюють Баранівську
громаду? 41% позитиву проти 59% скепсису
(опитування 562 мешканців у квітні-травні 2017 року)

Який головний ресурс для розвитку громади?
27% бачать ресурсом «соціальний капітал»
(опитування 562 мешканців у квітні-травні 2017 року)

14,4%
41%

позитиву

59%

13,6%

скепсису

13,2%

тут комфортно жити мені

23%

13,2%

я хочу щоб тут жили мої діти

9%

11,9%

я рекомендую громаду для…

5%

8,1%

тут є де і як себе реалізувати

4%

7,8%

я просто змушений тут жити

31%

7,2%

тут немає перспективи для…

19%

6,4%

я точно виїду звідси

9%

2,5%
0,9%

«Доброзичливість,
довіра один до одного,
згуртованість — це запорука
успіху нашої громади.
Я хочу, щоб саме у такій
органічній громаді жили наші
діти».
ГУБЕРТ Олена Антонівна,
народила та виховала п’ятеро дітей, викладач Баранівської
школи мистецтв, дипломант Міжнародного музичного
конкурсу «Південна Пальміра» (Одеса, 2017).

Стратегічні цілі громади:

Ціль №1

Самоврядна органічна
спільнота ініціативних
громадян, спроможних взяти
відповідальність за майбутнє

Ціль №2

Конкурентоспроможна
місцева економіка,
яка базується на органічних
технологіях і співпраці

Ціль №3

Органічне, безпечне
і енергоефективне
середовище для життя
кожного громадянина

Ціль №4

Дружнє урядування: якісні
і доступні освітні, медичні,
соціальні і адміністративні
послуги

Сильні сторони Баранівської громади:
1. Людський ресурс працездатного віку: 51% мешканців громади молодші 40 років. Всього — 24 030 населення.

4. Поліконфесійність. Активна польська община.

2. Успішні місцеві підприємства з іноземними та внутрішніми інвестиціями: «Органік Мілк» з сертифікатом
«Organic Standard»; ДЛМГ, меблева фабрика «Гермес», «Агровест Груп».

6. Земельні ділянки для потенційних інвесторів (green
field). Площа ОТГ — 594 км².

3. Позитивний досвід реалізації проектів за кредити
міжнародних організацій (Північної екологічної фінансової корпорації).

5. Корисні копалини (пегматит, граніт, бутовий камінь).

7. Близькість до чотирьох обласних центрів
(Житомир — 77 км, Рівне — 136 км,
Хмельницький — 139 км, Вінниця — 179 км),
до Києва — 217 км і міжнародної траси Е40 — 38 км.

Більшість вірять у виконання пріоритетних завдань

Баранівська громада — молода громада:

(опитування 562 мешканців у квітні-травні 2017 року)

Джерело: міськвиконком

старші

60+ років

40–59 років

молодші

23%

17%

26%

34%

18–39 років

0–17 років

Доходи місцевих бюджетів на території ОТГ, тис. грн.

106 841

податкові надходження
трансферти

8995

10279

10 905

15349

2013

2014

2015

2016

ДУШКО Анатолій Олександрович,
міський голова Баранівської об’єднаної територіальної
громади.

2017 (план)

«Я радий, що завдяки співпраці
з Інститутом громадянського
суспільства ми разом визначили
дуже важливий органічний напрямок
розвитку громади — це ініціативні
громадяни, конкурентоспроможна
місцева економіка, безпечне
середовище, якісні та доступні освітні,
медичні, соціальні та адміністративні
послуги».

Ціль №1

Самоврядна органічна
спільнота ініціативних
громадян, спроможних взяти
відповідальність за майбутнє

Операційні цілі:
1.1. формування спільного інформаційного
простору громади, налагодження регулярних комунікацій між поселеннями громади,
зокрема через періодичні «громадоформуючі» заходи.

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

1.2. розбудова практик взаємодії між громадянами на базі взаємної довіри, підтримка
ініціатив громадян та спільнот (у т.ч. релігійних громад) і локальної ідентичності (відчуття
приналежності до громади), особливо серед
молоді та польської нацменшини.

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

94% опитаних декларують готовність зробити
внесок у розвиток громади

Баранівська ОТГ — багатоконфесійна громада.
Розподіл парафіян ОТГ

(опитування 562 мешканців у квітні-травні 2017 року)

написати цікаву інформацію про громаду

3%

інше

нічого

1%

6%

Євангельські християни-баптисти

11%

УПЦ КП

10%

подарувати
музею цікавий
предмет

4%

УПЦ МП

передати свої
знання щодо
ремесла

5%
посадити за свої
кошти дерево у гром.
місті

15%

40%
участі у
дні благоустрою

22%

Римокатолицька
церква

39%

Що заважає розвитку громади? 60% звертають
увагу на недостатність «соціального» капіталу.

безробіття

62,1%

Для досягнення Стратегічної цілі №1
розроблено технічні завдання на 9 проектів
розвитку, які будуть впроваджуватися
у 2018–2020 роках. Ключовими індикаторами їх успішності визначено:

недостатня ініціативність та активність
мешканців

36,7%

• Ріст частки задіяних у шкільному самоврядуванні учнів з 25% до 70%; батьків — з 8% до 40%;

22,7%

• Кількість активних громадян, які досягнули успіху —
не менше 20 осіб щороку;

(опитування 562 мешканців у квітні-травні 2017 року)

відсутність можливості
для самореалізації
засміченість
довкілля

22%

поширення злочинності, алкоголізму,
наркоманії

20,6%

відсутність зовнішніх
інвестицій

17,9%

низька якість дорожнього покриття між
населенними пунктами

16,8%

пасивність органів
місцевого самоврядування громади

16,1%

забрудненість
питної води

13,2%

несприятливі умови
для розвитку підприємництва

11,3%

відсутність внутрішніх
інвестицій

10,7%

недостатня інформативність про громаду
за її межами

10,2%

недостатня підприємливість мешканців
громади

7,3%

значна частка населення старшого старшого
працездатного віку

7,0%

• Підвищення поінформованості: збільшення тиражів
місцевих газет до 10 тис. екз.; відвідувань сайту міськради — до 500 разів на день; користувачів групи у Facebook — до 4000;
• Не менше 5 тис. осіб стануть учасниками голосування за проекти «Бюджету участі». Буде подано не менше 50 проектів 2018 року, з них по «органічній» темі і
по темі ремесел — не менше 40%.

60%

«Баранівську громаду бачу розвиненою, заможною, самодостатньою,
яка рухається до євроінтеграції.
Але для цього потрібно потужно
працювати і не розраховувати
на допомогу від Європи, а створювати
Європу в Україні».

ЮЩЕНКО Олександр Миколайович,
засновник ТОВ «Оrganic Milk» (м.Баранівка) — першого в Україні
органічного молокозаводу, сертифікованого за стандартом ЄС.

Ціль №2

Конкурентоспроможна
місцева економіка,
яка базується на органічних
технологіях і співпраці

Операційні цілі:
2.1. створення інфраструктури підтримки місцевого підприємництва, у т.ч. системи моніторингу екологічних ризиків для органічного
бізнесу.
2.2. стимулювання співпраці місцевих підприємців (кластери, кооперативи та інші форми).

2.4. створення і промоція туристичного продукту на території громади.
2.5. відродження традицій ремесел деревообробної та фарфорової майстерності, у т.ч.
як елемент туристичного продукту, стимулювання розвитку підприємництва/інноваційних
бізнес-ідей серед школярів та молоді.

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

Структура земельних ресурсів ОТГ, % від загальної
площі земель
інші

внутрішні води

0,3% 1,3%

Структура промислового виробництва

забудовані землі

інші

2,1%

5%

відкриті 
заболочені землі

1,8%

молочна

лісопереробка

25%

40%

ліси та інші
лісовкриті
площі
сільськогосподарські
землі

36%

58,5%
обробна

30%

Найбільші підприємства за чисельністю працівників
у 2017 році, осіб

428

Розроблено технічні завдання на 13 проектів
розвитку, ключовими індикаторами успішності яких є:
• Отримання не менше 1 сертифікату на виробництво
органічної продукції. Збільшення збуту органічної
продукції на 5%;

117

• Кількість нових агробізнесів — 5 щороку. Не менше
50 учасників сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

81
79

• Збільшення на 40% закупівельної ціни молока;

40

• Залучення 15 млн. дол. США прямих інвестицій. Створення не менше 100 робочих місць;

Найкомфортніше у громаді почуваються
підприємці, найгірше — безробітні
(опитування 562 мешканців у квітні-травні 2017 року)

• Кожен з 1335 старшокласників зможе спробувати
сили у сучасних майстернях та теплицях. З них не
менше 15% отримають навики, достатні, щоб отримати роботу кваліфікованих працівників, або зайнятися
власним бізнесом;
• Залучення до 2 тисяч туристів щороку.

скепсис

позитив

баланс оцінок

38% 62%
24%
50% 50%
0%
56% 44%
60% 40%
61% 39%
66% 34%

«Не думай про день сьогоднішній —
про це потурбувались наші батьки,
думай про день завтрашній...
Військова доблесть — надійна
опора України. Об’єднані громади —
запорука економічного доброту моїх
земляків».
ОЛЕКСЮК Павло Васильович (на фото праворуч)
(с.Рогачів), учасник бойових дій (2014-2016), нагороджений
орденом «За мужність» ІІІ ступеня; виховав трьох синів, один
з яких – Петро (1993 р.н.) – пішов добровольцем на фронт, важко поранений під Докучаєвськом.

Ціль №3

Органічне, безпечне
і енергоефективне
середовище для життя
кожного громадянина

Операційні цілі:
3.1. забезпечення транспортної та інформаційної доступності усіх поселень громади.
3.2. розширення інфраструктури для змістовного дозвілля молоді та сімей з дітьми.
3.3. покращення якості водопостачання (питною водою) та водовідведення.

3.4. зростання енергоефективності громади.
3.5 підвищення безпеки у кожному поселенні громади (у вимірах безпеки на дорогах,
громадської безпеки, пожежної, екологічної
та ін).
3.6. відновлення екологічної системи громади, зокрема лісосмуг і лісових насаджень.

Оцінка стану окремих публічних послуг
і середовища в ОТГ
(опитування 562 мешканців у квітні-травні 2017 року)

безпека мешканців
задоволення культурних потреб
якість комунальних
послуг
інфраструктура
відпочинку та дозвілля
стан тротуарів
стан доріг

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

Пріоритети розвитку громади: % респондентів, які
віднесли відповідне завдання до ТОП-5 пріоритетів
(опитування 562 мешканців у квітні-травні 2017 року)

зменшення рівня безробіття

86%

ремонт вулиць

63,5%

ремонт доріг між поселеннями громади

60,6%

благоустрій населених пунктів громади

46,4%

розвиток малого і середнього бізнесу

39,7%

покращення водопостачання

покращення водовідведення

Розроблено технічні завдання на 17 проектів
розвитку, ключовими індикаторами успішності яких є:
• Зменшення принаймні на 50% часу доїзду з Смолдирова, Смолки до Рогачева і до Баранівки; з Кашперівки до Жарів; з Ялишева до Баранівки; з Озерянки,
Гриньків до.Баранівки; із Суємець до Зеремля;
• Зменшення на 30% часу добирання на роботу жителів мікрорайону Заріччя;
• Зменшення на 30% кількості ДТП за участі велосипедистів та пішоходів;
• Частка адмінпослуг, наданих мешканцям онлайн —
не менше 50%. Зменшення паперового документообігу на 70% щороку;

39,5%

• Безоплатний доступ до Інтернет-зв’язку у 12 старостатах (школи, сільради, амбулаторії) зі швидкістю не
менше 10 Мбіт/c;

34,2%

• Залучення до клубів та творчих колективів 30% людей похилого віку;

розвиток сфери дозвілля
(відпочинку, спорту)

26,4%

• Зменшення енергоспоживання на 20% до кінця 2020
року. Підвищення забезпеченості лічильниками газу
і води до 100%;

покращення освітлення населених пунктів громади

25,8%

• Ріст до 50% частки багатоквартирних житлових будинків, у яких створено ОСББ;
• Збільшення рівня розкриття злочинів не менше, ніж
на 5% щороку;
• Набір 140 «добровольців-вогнеборців» та зменшення
часу прибуття пожежних на виклик до 10–20 хвилин.

«Наші ліси у всій їх красі та силі маємо
передати наступним поколінням.
А успіх можна досягти лише працею,
помноженою на досвід та знання».

ОСТУДІМОВ Анатолій Олександрович,
директор ДП «Баранівське лісомисливське господарство»

Ціль №4

Дружнє урядування: якісні
і доступні освітні, медичні,
соціальні і адміністративні
послуги.

Операційні цілі:
4.1 забезпечення доступності адміністративних послуг для фізичних та юридичних осіб.

4.3 підвищення доступності лікарської допомоги та якості медичного забезпечення.

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

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

Оцінка окремих публічних послуг в ОТГ:
позитивний баланс лише у сфері освіти
(опитування 562 мешканців у квітні-травні 2017 року)

освітні послуги
(сер. освіта)

21

49

23

7

дошкільні
установи

20

49

24

7

медичне
забезпечення

3

19

0%

41
20%

відмінно

добре

40%

36
60%

задовільно

80%

незадовільно

100%

Частка випускників, які отримали більше 160 балів
на ЗНО 2017 року
Джерело: zno.testportal.com.ua

Розроблено технічні завдання на 17 проектів
розвитку, ключовими індикаторами успішності яких є:
• Зменшення до 3 хв часу очікування у черзі до ЦНАП.
Не менше 800 сільських мешканців щомісяця отримають адмінпослуги у мобільному офісі;
• Ліквідація черги до ДНЗ м.Баранівка. Ріст на 25% кількості дітей у дитсадках 5 старостатів;

50%

• Рання діагностика та зменшення захворюваності на
серцево-судинні хвороби на 25–30%. Обслуговування викликів на дому у віддалених селах;

46%
31%

34%
24%

28%

• Послуги реабілітації принаймні для 70% тих, хто потребує. Соціалізація та сприяння зайнятості людей з
інвалідністю;
• 90% дітей «груп ризику» влаштовані у патронатні
сім’ї. 80% сімей подолали складні життєві обставини;
• 15 спортмайданчиків у 10 населених пунктах. Залучено до занять спортом до 50% населення.

Розподіл мешканців ОТГ за доступністю для них
лікарської допомоги (відстань до амбулаторії).
Джерело: Баранівський ЦПМСД

«Наша громада має безмежні можливості.
Рушійним фактором є, безумовно, молоді,
здорові та освічені лідери. Зараз головне —
робити все можливе, щоб заохотити
молоде покоління інвестувати і повертатися
у рідну громаду».

ГОНЧАРУК Вікторія,
учениця Баранівської гімназії, фіналіст програми
обміну майбутніх лідерів FLEX (США, 2015), переможець
Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт (Київ, 2017):,
дійсний член Малої Академії Наук.

20 років формуючи течію
Місія Інституту: сприяти становленню та розвитку громадянського суспільства в Україні через залучення громадськості до прийняття рішень органами державної
влади та місцевого самоврядування, правову просвіту
громадян та удосконалення законодавства у сфері некомерційного права та місцевого самоврядування.
Впродовж 2016–2017 років Інститутом підготовлено 45 проектів нормативно-правових актів, з яких 25 — законопроектів (з них 13 включені у порядок денний сесії Верховної
Ради України, 2 — прийняті в цілому). Проведено тренінги
та публічні заходи по темі реформи децентралізації для
понад 3000 учасників у більшості регіонів України.
Інститут допомагає наповнювати децентралізацію реальним змістом у громадах. Зокрема консультуємо з питань
підготовки до об’єднання громад та нормативного забезпечення, стратегічного планування, підготовки проектів
розвитку, а також навчання для депутатів місцевих рад та
активістів громад. Сприяємо формуванню місцевої ідентичності — підтримка розробки місцевої символіки, брендування. Організовуємо просування інтересів громад
в Україні та за її межами.

Київ, 01103 бул. Дружби народів, 22, к.21
тел.: +38 044 529 73 94
www.csi.org.ua
csi@csi.org.ua
Проект «Підтримка розбудови інституційної спроможності об’єднаної територіальної громади» впроваджений за фінансової підтримки
Вестмінстерської Фундації за демократію (Велика Британія). Позиція Вестмінстерської Фундації за демократію може не співпадати
з думками та точками зору авторів. Думки та позиції авторів також не відображають думки та позиції Вестмінстерської Фундації
за демократію.

