
 
 

 

Впровадження плану місцевого економічного розвитку 

Звіт за 2-е півріччя 2019 року  
Громада                       Баранівська міська ОТГ 

Початок впровадження плану: 01.01.2019 

Звітна фаза  - 2 

                                                                                Коротка описова частина  

Реалізацію Плану місцевого економічного розвитку було розпочато з 01.01.2019 року. 

Переважна більшість   основних  заходів, заплановані до виконання станом на 01.01.2020,  оперативно 
впроваджуються. 

З - поміж 17- ти заходів є 3 не повністю виконаних через бюрократичні перестороги, складну систему 
дозвільних процедур та недостатню активність мешканців громади. Динаміка дотримання графіку 
наступна: 

- за графіком - 14 дій; 

- незначна затримка – 1 дія; 

- значна затримка – 2  дії. 
 
Корективи до Плану дій МЕР було внесено за результатом його оцінки експертами Світового банку  на черговому 
засіданні Комітету з впровадження Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року та Плану МЕР (Протокол №  
18/12 від 18.12.2018). Наступні оперативні оновленні відбувалися  упродовж 2 півріччя 2019 року за результатами 



 
засідань комітету з управління впровадження Стратегії  розвитку Баранівської міської ОТГ та плану МЕР (КУВСу). 
Обговорені  оновлення схвалено рішенням № 2576 39-ї сесії Баранівської міської ради скликання  від 24.12.2019 року. 

 Упродовж 2 півріччя 2019 року план МЕР  було синхронізовано з діями Стратегії розвитку Баранівської ОТГ до 2020 року й  
Проектом «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» (надалі – Проект). Потреба виникла через 
розуміння доцільності у деталізації дій (завдань) та визначення відповідальних за кожну дію.  

Підсумки 2-го півріччя втілення Плану місцевого економічного розвитку тісно пов’язані з впровадження Проекту. 

Вони радше позитивні, як і за результатом станом на 01.07.2019. Сформована команда фахівців з числа місцевих 
представників та експертів національного рівня успішно функціонує  спільно з  Агенцією місцевого органічного розвитку 
Баранівської ОТГ - як платформа для роботи команди Проекту та комунікації з “акціонерами” місцевого економічного 
розвитку. Особлива  увага надається інформаційному супроводу. У результаті створено умови для повноцінної роботи з 
впровадження Проекту та плану МЕР в цілому. Темп робіт по формуванню твердої інфраструктури в частині 
будівництва торгово-тренінгового центру наразі залишає бажати кращого. Об’єктивним чинником сповільнення 
будівництва стала потреба в першочерговому використанні коштів субвенції Міністерства соціальної політики України 
на будівництво «прозорого офісу», що є невід’ємною частиною  будівельного проєкту. 

Будівництво мінісироварні  завершено завдяки наполегливим діям з  подолання недобросовісної конкуренції потенційних 
підрядників. Придбано  та доправлено до приміщення мінісироварні  лінію переробки молока. 

Для налагодження роботи сільськогосподарських кооперативів було продовжено  інформаційну кампанію, а КУ «АМОР» - 
знову  виконувала всі юридичні та бухгалтерські функції для новостворених СОКів.  

Негативний вплив на втілення заходів плану МЕР мала (як і в першому півріччі 2019 року)  протидія тих, хто не 
зацікавлений у змінах, які він створює. Надзвичайно негативний вплив на бюджет плану МЕР  мало падіння курсу євро, що 
призвело до втрат від курсових різниць на суму 16,7 тис. євро. 

Оскільки роботу над трьома  діями,що мають проблеми у ході їх виконання, з 31.12.2019 буде активізовано, завершення їх 
у повному обсязі планується до 01.02.2021  року. 

Моніторинг, коригування та оновлення Плану МЕР здійснюється координатором  4-го компоненту Проєкту  та  
громадським радником з місцевого економічного розвитку (фінансистом Проєкту) -  тому на даному етапі впровадження 
допомога секретаріату ініціативи не потрібна. 

 

 



 
II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ (Таблиця)  

Дії Дата початку - дата 
завершення 

заплановано 
 

виконано 
 

Використано 
бюджету, грн./євро** 

Очікувані результати, 
місяці  1-6 

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

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

01.02.2019 

31.12.2020 

● подання документів 
для реєстрації 
торговельної марки 

● підготовка проекту 
Договору публічної 
оферти для 
використання ТМ  

за графіком  

 

27585,00/1046,08 

1.2.Розбудова 
спроможності Агенції 
місцевого органічного 
розвитку громади 

 

01.02.2019 

01.02.2020 

 
● набір персоналу 

АМОР 
● вивчення світового 

кооперативного руху і 
втілення його досвіду 
на території громади 

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

 

за графіком 

 (налагоджено роботу  сільськогосподарських 
кооперативів, продовжено  інформаційну кампанію, 
виконано  юридичний та бухгалтерський  функціонал) 

 

 

455982,00/17291,70 

1.3.Продовження  заходів з  
енергозбереження (дієва 
система енергомоніторингу) 

02.06.2019 

30.10.2020 

● інсталяція дієвої 
системи 
енергоменеджменту 
та енергомоніторингу 

● економія 
енергоресурсів у 

за графіком 

 (грант на Програмне забезпечення з 
енергомоніторингу на 2020 рік, грант на енергоаудити  
Баранівського ліцею №2 та філії «Вірлянська 
початкова школа», грант на  ПКД на проведення 
капітального ремонту щодо покращення 

138065,00/5235,68 



 
кількісних показниках 
до 6% щороку 

● забезпечення 
проведення 
енергоаудиту в  
закладах бюджетної 
сфери громади – не 
менше як 3 заклади 
на рік. 

енергозбереження філії «Вірлянська початкова 
школа», грант на здійснення термографічного 
обстеження будівель КНП «Баранівська центральна 
районна лікарня», грант на підготовку тендерної 
документації – Баранівський ліцей №2,вартісне 
зменшення  витрат на енергоносії 2019 відносно 2020 
року -  1071,6 тис. грн. ( 1%). 

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

15.05.2019 

15.10.2020 

● запровадження у 
школах навчальних 
курсів, спрямованих 
на розвиток 
підприємницьких 
здібностей (шкільні 
майстерні,   і теплиці) 

●  

за графіком  

(повністю виконано - КП Баранівський МРЦ 
функціонує, шкільні майстерні й  теплиця працює, 
власні доходи за 5 міс 2019 року - 11,5 тис. грн.) 

 

1999465,12/ 68148,10 

1.5.Впровадження системи 
організації збору та 
утилізації твердих 
побутових відходів 

23.02.2019 

01.02.2020 

 
охоплення щонайменше 80 
відсотків  
приватних домогосподарств 
та 90 відсотків 
місцевих підприємств 

за графіком  

(проводяться роботи по вивезенню сміття від 
населення та юридичних осіб, з прибирання та 
благоустрою кладовищ,прилеглих територій до 
магазинів та інших закладів комерційного 
призначення. За 2019  рік вивезено 15,9 тон сміття.  

3684700,00 /125586,23 

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

23.02.2019 

01.02.2020 

● залучення селян до 
створення у с. Рогачів 
молочного СОК, що 
буде реалізовувати 
молоко для потреб 
сироварні (300 
жителів)-  

● підписання 
меморандуму про 
співпрацю з великим 
молокопереробним 
заводом 

за графіком 

(повністю виконано/відкриття заплановано на січень-
лютий 2020 року за умови підключення 
електропостачання) 

 

5649445,17/198877,68 



 
●  

2.1.Модернізація освітнього 
середовища – заходи з 
енергозбереження 

08.05.2019-
01.12.2020 

● утеплення стін та 
цоколю -2956,65  м2 

● заміна вікон та 
дверей -79,0 одиниць 

● заміна кухонного 
обладнання 
(електроплит) -2 
одиниці 

● заміна ламп 
розжарювання -315 
одиниць 

за графіком  
 
(повністю виконано/утеплено 2 школи, одна з яких - 
опорна) 
 
 

1913410,96/65215,09 

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

01.01.2019. 

31.12.2020 

● прийняття 
відповідних 
документів 
(протоколи 
громадських 
слухань,рішення 
договір) 

● отримання 1000,0 
тис. грн./рік орендної 
плати до бюджету 
громади 

за графіком  

(сонячну електростанцію побудовано,провадяться 
пусконалагоджувальні роботи;орендна плата 
2018/2019 -1100,0/889,1 тис. грн.) 

 

 

1989100,00/75430,41 

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

01.01.2019 

31.12.2020 

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

за графіком  

(побудовано 3 поверхи «прозорого офісу» включно з  
котельною/ розпочато зведення 1 поверху торгово -
тренінгового центру) 

23055842,15/2145399,
45(ТТЦ)/73752,32 

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

01.05. 2019 

31.11.2020 

● поліпшення стану 
існуючої 
інфраструктури доріг 
Баранівської міської 
ОТГ, зокрема 
реконструкція 

за графіком  

(проведено підсипку протиожеледними 
матеріалами;проведено грейдерування,придбано 
щебеневу суміш , відсів, пісок; проведено поточний 
ремонт вулиць Старченка, Європейська, Софіївська  

967410,00/36686,00 



 
існуючої 
інфраструктури для 
забезпечення 
комерційних 
перевезень  

Пашкевича та Соборна) м. Баранівка 

 

2.5.Створення  та 
налагодження активностей 
кооперативу «Мілка-2018» 

01.03.2019. 

5.03.2020 

● проведення серед 
населення 
інформаційної та 
роз’яснювальної 
роботи  

● здійснення 
навчальної 
підготовки 
ініціативних груп 

● створення та 
державна реєстрація 
кооперативу 

за графіком  

(придбано охолоджувач молока та лінію переробки 
молока для встановлення в приміщення сироварні, 
проведено поточний ремонт приміщення  під 
молокоприймальний пункт,налаштовано процес 
збору та приймання молока  СОКом /плануються 
закупівлі камер охолодження  сирів та 
пусконалагоджувальних послуг) 

1519167,00/55638,55 

 

2.6.Створення кооперативу 
«Комора -2018» 

15.06.2019 

01.12.2020 

● проведення серед 
населення 
інформаційної та 
роз’яснювальної 
роботи  здійснення 
навчальної 
підготовки 
ініціативних груп 

● створення та 
державна реєстрація 
кооперативу 

значна затримка  - 

2.7.Створення та 
популяризація  кооперативу 
«Смолка-2017» 

01.01.2019 

31.12.2020 

● проведення серед 
населення 
інформаційної та 
роз’яснювальної 
роботи  

● здійснення 
навчальної 

за графіком  

 

 

1332300,00/45409,00 



 
підготовки 
ініціативних груп 

● створення та 
державна реєстрація 
кооперативу 

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

01.04.2019-
01.04.2020 

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

за графіком  
(під’їзну дорогу до мінісироварні  побудовано, 
зовнішню мережу  електропостачання довжиною 490 
м до КТП  вартістю 41,3 тис. грн. прокладено, дорогу 
освітлено) 

577569,00/21902,50 

3.1.Залучення інвестора 
задля відродження 
льонарства у громаді   

02.05.2019. 

31.12.2020 

● можливість 
використання 
занедбаної території 
бувшого льонозаводу 
на 100%  

● відродження 
галузі,що було 
основою добробуту 
частини жителів 
громади; 

● поява нових робочих 
місць (зменшення 

значна   затримка 

 

70000,00/2385,82 



 
рівня безробіття) 

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

01.01.2019 

01.01.2020 

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

незначна затримка  

(програму напрацьовано та прийнято, фінансування 
відсутнє) 

0,00 

3.3.Інвентаризація ресурсів 
для МЕР (місцевого 
економічного розвитку) 

01.09.2019 

31.12.2020 

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

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

 

за графіком 

 (виконано повністю (напрацьовано звітні паспорти 
старостинських округів та платників 
податків,отримано статистичний бюлетень 
Баранівської ОТГ для можливості напрацювання бази 
даних економічного розвитку ОТГ, розроблено 
аналітичний матеріал «Бюджетне портфоліо 
Баранівської ОТГ за 2017 -2019 рік та план на 2020 
рік»,наявний інвестиційний паспорт громади) 

  

1027,20/38,95 



 
ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ 

* Негативний вплив на втілення заходів плану МЕР мала протидія тих, хто не зацікавлений у змінах, які він створює : від агресивних інформаційних атак у 
соціальних мережах - до бюджетної  недостатності  громади/26,37 

Громадський радник міського голови з питань місцевого економічного розвитку)   О.Дем'янюк                Дата  16.01.2019 

Підпис   існує 


