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Баришівська селищна рада, як об’єднана територіальна громада 

утворилася 21 вересня 2018 року рішенням 38 сесії 7 скликання Баришівської 
селищної ради № 713-38-07 «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» в рамках адміністративно-територіальної реформи. Перші вибори до 
ОТГ відбулися 23 грудня 2018 року, до складу громади увійшло 28 населених 
пунктів з адміністративним центром в смт Баришівка. 

Баришівська ОТГ є однією з найбільших в Київській області. Вочевидь, 
кожен мешканець громади бачить майбутнє рідного краю по-своєму, тому дуже 
важливо спільно визначити пріоритети розвитку інфраструктури сільських 
територій, інвестиційної привабливості громади, сприятливих умов для 
розвитку громадських, підприємницьких ініціатив та комфортних умов 
проживання в громаді вцілому.  

Для досягнення бажаного було прийнято рішення про розробку Стратегії 
розвитку Баришівської селищної об’єднаної громади на 2020 – 2027 роки. Вона 
дозволяє реагувати на виклики сьогодення та, головне, бачити на декілька років 
вперед куди ми йдемо і що саме для цього робимо. Важливим є не сам 
напрацьований документ як такий, але й активність самої громади в ході 
реалізації Стратегії. 

Завдяки Стратегії розвитку громада зможе розраховувати свої сили, 
місцеві ресурси, а також залучати зовнішні, концентрувати їх на визначених 
напрямках, аби малими, але зрозумілими кожному кроками, наближатися до 
поставлених цілей, стверджувати свою громаду в Україні та світі. 
 Стратегія розвитку Баришівської об’єднаної територіальної громади на 
період до 2027 року розроблена за ініціативою селищної ради та за сприяння 
проекту U-LEAD з Європою.  

Наявність стратегічного плану розвитку – одна з необхідних умов для 
підвищення добробуту громади, залучення  міжнародних донорів та розвитку 
середнього та великого бізнесу.  

Головна мета Стратегії – запровадження нового способу планування 
розвитку громади за умов що змінилися, нова якість життя, що досягається 
через зміни в управлінні, підвищенні конкурентоздатності економіки громади. 

Стратегія визначає цілі та пріоритети її розвитку на період до 2027 року: 
завдання та проекти, спрямовані на структурні зміни в економіці й соціальній 
сфері, поступове розв`язання наявних проблем.  

При створенні Стратегії розвитку потрібно було враховувати всі думки та 
пропозиції бачення розвитку громади всіх верств населення, в зв’язку з цим 
була створена Робоча група у яку увійшли представники громадськості, 
місцевої влади та бізнесу. Взагалі це соціально активні люди різних поглядів та 
професій. Крім представників Робочої групи, було проведено опитування 
мешканців об’єднаної громади, які також висловили своє бачення на проблеми 
ОТГ, та шляхи їх вирішення. Всі побажання були враховані в створенні цього 
документу. 
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Розробники прагнули, аби документ став надбанням усіх залучених сторін та 
отримав суспільну підтримку.  

Щиро вдячний усім, хто активно долучився до створення та написання 
Стратегії розвитку Баришівської громади – нашого рідного краю. Плануючи та 
працюючи разом, ми реалізуємо все задумане, власними руками створимо 
громаду нашої мрії.  

Успіхів нам, наснаги та віри у свої сили! 
 
З повагою,Олександр ВАРЕНІЧЕНКО  

Баришівський селищний голова     
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Перелік скорочень 

 
ВВП – валовий внутрішній продукт 
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ДНЗ – дошкільний навчальний заклад 
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РДА – районна державна адміністрація 
ТЗ – технічне завдання на проект місцевого розвитку 
ТПВ – тверді побутові відходи 
ЦНАП – центр надання адміністративних послуг 
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І. Вступ 

 
Процес децентралізації влади розпочався в Україні у 2014 році, 

покликаний сформувати значний дієвий і спроможний інститут місцевого 
самоврядування на базовому рівні – об’єднані територіальні громади (ОТГ). 

Під цим впливом у листопаді 2018 році була утворена Баришівська 
селищна об’єднана територіальна громада внаслідок об'єднання Баришівської 
селищної ради та 18 сільських рад району.  

На початку 2020 року розпочалася робота щодо розроблення Стратегії 
розвитку Баришівської ОТГ, до якою були залучені окрім представників влади, 
також жителі та представники бізнесу громади.  

Метою розробки Стратегії розвитку полягає у вирішенні проблем 
економічного розвитку та підвищенні конкурентоспроможності громади, що 
сприятиме покращенню життя громадян і є завданням селищної ради 
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Стратегія розвитку Баришівської селищної об’єднаної територіальної 
громади зорієнтована на докорінні внутрішні зміни, модернізацію всіх сфер 
життєдіяльності, на створення ефективної системи менеджменту, наближення 
селищної ради до стандартів сталого розвитку, європейських критеріїв якості 
життя, на досягнення конкурентних позицій у регіональному та національному 
вимірах.  

Формулювання бажаного для громади стратегічного «бачення» 
майбутнього – амбітної, високої мети, є головною ланкою стратегічного плану, 
оскільки їй підпорядковуються всі інші його складові плану, цілеспрямована 
діяльність з його втілення. Образ майбутнього, що пов’язаний з питанням «чого 
ми хочемо досягти?», має надихати кожного мешканця на активну, творчу 
діяльність. 

Очікуваними результатами втілення Стратегії повинні стати:  
 підвищення бізнесової та туристичної привабливості громади через 

поширення бренду громади серед інвесторів та туристів;  
  підвищення рівня комфортності життєвого середовища населених 

пунктів громади та якості надання послуг; 
 підвищення рівня доходів домогосподарств;  
 збільшення місць для працевлаштування в рамках громади.  

Стратегія розвитку розроблена відповідно до норм Постанови Кабінету 
Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року» та Стратегії розвитку Київської 
області на період до 2027 року.  

При підготовці дослідницько-аналітичних розділів Стратегії було 
використано матеріали Міністерства економіки України, інших міністерств та 
відомств, Головного управління статистики в Київській області, 
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Баришівськоїселищної ради та її виконавчих органів, результатів опитування 
мешканців громади. 

При розробці Стратегії робоча група керувалась нормами, що затверджені  
Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 « Про 
затвердження державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 
року» 

Мета цієї  Стратегії полягає  у  визначенні  ключових  проблем   
комплексного розвитку  та підвищення конкурентоспроможності громади задля 
покращення життя громадян. 

У Стратегії   визначено таку систему стратегічних і операційних цілей, 
завдань, що стануть для територіальної громади джерелом оновлення, 
подальшого розвитку. Стратегія повинна стати основою (підґрунтям, базою) 
для розробки короткотермінових та середньострокових програм економічного і 
соціального розвитку Баришівської селищної об’єднаної територіальної 
громади. 

Очікується, що реалізація основних положень Стратегії дасть можливість 
створити реальні умови для піднесення життєвого рівня населення, вирішення 
соціальних проблем на основі росту економіки, підвищення ефективності 
роботи господарського комплексу шляхом структурних перетворень, 
використання наявних природних, мінерально-сировинних, трудових, 
матеріальних, фінансових ресурсів, забезпечення  екологічної та техногенної 
безпеки. 
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ІІ. Методологія та опис процесу роботи 

 
 При розробці Стратегічного плану  розвитку громади була застосована 
Методика розроблена Міністерством регіонального розвитку,  будівництва та 
житлово-комунального господарства України. В основу цієї Методики 
покладено принцип сталого розвитку і соціальної інтеграції. При формуванні 
Стратегічного плану  була застосована трирівнева схема планування, що 
включає в себе наступні етапи: 

І етап: Аналіз ситуації, формування візії, місії; 
ІІ етап: Визначення цілей; 
ІІІ етап: Розробка програм, згідно яких буде впроваджуватись Стратегія в 

життя. 
На сьогодні це є найбільш прогресивні і найкращі підходи, які 

використовуються до  сучасного планування розвитку громад і рекомендуються 
сучасними консультантами з стратегічного планування. 

Враховуючи попередній досвід реалізації Стратегії розвитку, практику 
залучення громади та суб’єктів підприємництва до вирішення проблемних 
питань, беручи до уваги добровільне об’єднання територіальних громад  
вочевидь постало питання щодо внесення якихось нових елементів планування 
та управління територією. Такий підхід, разом із широким залученням громади 
до процесу планування та реалізації проектів розвитку дозволить забезпечити  
комплексність, системність, гармонійність розвитку територій громади, 
покращення стандартів життя, і в результаті передбачуваність отримання 
результатів. 
 До розробки Стратегічного плану розвитку територіальної громади була 
залучена робоча група, що затверджена 02.03.2020 розпорядженням селищного 
голови № 54-03-03, в складі: 
                                                                               Таблиця 1. Склад робочої групи  
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Посада 

1. Вареніченко 
Олександр Павлович 

Голова робочої групи, селищний голова 

2. Шовть Юрій 
Анатолійович 

Заступник голови робочої групи, заступник 
селищного голови з питань благоустрою та 
житлово-комунального господарства  

3. Гуменюк Володимир 
Антонович 

Голова Баришівської районної ради 

4. Слухай Надія 
Михайлівна 
 

Координатор робочої групи, начальник 
управління економічного розвитку, залучення 
інвестицій та фінансів 

5. Рубан Юлія  Сергіївна 
 

Секретар робочої групи, головний спеціаліст 
відділу економічного розвитку та залучення 
інвестицій 

6. Лук’яненко Мар’яна Депутат Київської обласної ради 
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Анатоліївна 
 

7. Івченко Євгеній 
Петрович 

Начальник управління Держгеокадастру у 
Баришівському районі Київської області  

8. Данчук Жанна 
Віталіївна  

Заступник селищного голови з питань 
соціального напрямку 

9. Нестерова Ольга 
Михайлівна 

Керуюча справами ( секретар ) виконавчого 
комітету селищної ради 

10. Гордієнко Віталій 
Миколайович 

Завідувач сектору з питань юридичного 
забезпечення виконавчого комітету селищної 
ради 

11. Бойко Олена 
Миколаївна 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету селищної ради 

12. Щербак Сергій 
Валерійович 

Депутат селищної ради, директор Баришівської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів ім. Зерова 

13. Рибалко Наталія 
Олександрівна 
 

Завідувач сектору молоді та спорту відділу 
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
селищної ради 

14. Маценко Людмила 
Володимирівна 

Начальник відділу соціального захисту 
населення виконавчого комітету селищної ради 

15. Бабич Людмила 
Миколаївна 

Начальник відділу культури та туризму 
виконавчого комітету селищної ради 

16. Буняк Галина 
Миколаївна 

Головний лікар КНП «Баришівська центральна 
районна лікарня» 

17. Павлуш Юрій 
Петрович 

В.о. старости Веселинівського старостинського 
округу 

18. Макаренко Лариса 
Вікторівна 

В.о. старости Волошинівського 
старостинського округ 

19. Стешенко Валерій 
Володимирович 

Депутат селищної ради, представник 
Гостролуцького старостинського округу, 
представник бізнесу 

20. Майсон Анатолій 
Миколайович 

 

Депутат селищної ради, представник 
Коржівського старостинського округу, 
представник бізнесу 

21. Семененко Андрій 
Вікторович 

В.о. старости Корніївського старостинського 
округу 

22. Опанасенко Ірина 
Іванівна 

Депутат селищної ради, представник 
Лукашівського старостинського округу 

23. Бондар Володимир 
Іванович 

В.о. старости Лук’янівського старостинського  
округу 

24. Шостак Василь 
Михайлович 

В.о. старости Масківецького старостинського 
округу 

25. Кірєєв Юрій 
Вікторович 

В.о. директора ЖКГ с. Морозівка 

26. Трокай Олександр  Діловод, представник  Паришківського 
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Анатолійович старостинського округу 
27. Рихлик Тетяна 

Миколаївна 
В.о. старости Перемозького старостинського 
округу 

28. Горєв Сергій 
Станіславович 
 

Депутат селищної ради, представник 
Подільського старостинського округу, 
представник агропромислового комплексу 

29. Шеренок Анатолій 
Сергійович 

Депутат селищної ради, представник 
Рудницького старостинського округу 

30. Бойчук Валентина 
Петрівна  

В.о. старости Сезенківського старостинського 
округу 

31. Кубрак Неоніла 
Петрівна 

В.о. старости Селичівського старостинського 
округу 

32. Прядко Ольга 
Миколаївна 

В.о. старости  Селищанського 
старностинського округу 

33. Рощин Сергій 
Миколайович 
 

ГО «Баришівська районна організація 
Української спілки ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів)» (за згодою) 

34. Дітріх Трайс Директор ПАТ «УІФК Агро» 
35. Басенко Аліна 

Олегівна 
Голова ГО «Молодіжна рада» 

36. Шевчук Анна 
Олександрівна 

Депутат Баришівської районної ради 

37. Деркач Анна 
Василівна 

Депутат Баришівської районної ради, 
представник туристичної кампанії 
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ІІІ. Характеристика Баришівської селищної  

об’єднаної територіальної громади  
Київської області 

 
3.1. Коротка характеристика громади  
 

Баришівська об’єднана територіальна громада утворена 11вересня 2018 
рокув результаті адміністративно-територіальної реформи згідно 
розпорядження голови Київської ОДА від 11.09.2018 № 508 «Про затвердження 
висновку Київської облдержадміністрації щодо відповідності Конституції та 
законам України проектів рішень «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», об’єднує 28 населених пунктів (1 селище міського типу та 27 сіл) 
ізадміністративним центром в смт Баришівка. 

 Баришівська ОТГ є однією з найбільших територіальних громад у 
Київській області, має вигідне географічне та стратегічне положення відносно 
столиці України – м.Києва. До її складу увійшли: Баришівська селищна, 
Бзівська, Веселинівська, Волошинівська, Гостролуцька, Дернівська, 
Коржівська, Корніївська, Лукашівська, Лук'янівська, Масківецька, Морозівська, 
Паришківська, Перемозька, Подільська, Рудницька, Сезенківська, Селичівська, 
Селищанська сільські ради Баришівського району. 

Площанаселених пунктів Баришівської селищної ради (ОТГ) становить 
687,85 км2 (68 785 га), що становить 2,4% від площі Київської області. 

Кордони:на заході межує з Бориспільським та Броварським; на сході – з 
Яготинським районами; на півночі – зі Згурівським районом Київської області 
та Бобровицьким районом Чернігівської області; на півдні – з Переяслав-
Хмельницьким районом Київської області. 

Малюнок 1. Територія Баришівської ОТГ 



 

Баришівський район має вигідне географічне та стратегічне положення 
відносно столиці України м. Києва.

Відстань від центру 
Протяжність автомобільних доріг Київ 
населених пунктів ради 

Район перетинає Південно 
Відстань від смт Баришівка
Населені пункти селищної ради

Дніпровської терасової рі
географічному районі. Поверхня 
мірою заболочена. Максимальна висота над рівнем моря 

Корисні копалини: торф, буд
Ґрунти: опідзолені чорноземи слабогумусні й малогумусні легко суглинисті (64 
%), темно-сірі та сірі опідзолені легкосуглинисті (11 %), дерново
слабоопідзолені, глинисто
легкосуглинисті (7 %), болотні торф’яники (10 %). 

Площа лісів –  7,8 тис. га, з них 
лісосмуг. Основні породи 

Територією ради протікають
притоками Ільтою, Красилівкою та Сухоберезицею негустою сіткою 
розчленовують населені пункти ради

Таблиця 2. Порівняння громади, району, області
Регіони Площа, км

Баришівська ОТГ 687,85
Баришівський р-н 958 

 
район має вигідне географічне та стратегічне положення 

відносно столиці України м. Києва. 
Відстань від центру громади – смт Баришівка – до м. Києва 

Протяжність автомобільних доріг Київ - Харків та Київ 
населених пунктів ради відповідно становить 28,94 км та 38

Район перетинає Південно – Західна залізниця Київ – Харків.
смт Баришівка до аеропорту Бориспіль - 40 км.

Населені пункти селищної ради лежать у північно-лісостеп
терасової рівнини, у Бориспільсько-Баришів

ні. Поверхня – слабохвиляста лесовидна
Максимальна висота над рівнем моря – 134 метри.

Корисні копалини: торф, будівельний пісок, цегляно-черепична сировина. 
Ґрунти: опідзолені чорноземи слабогумусні й малогумусні легко суглинисті (64 

сірі та сірі опідзолені легкосуглинисті (11 %), дерново
глинисто-піщані (8%), лугово-чорноземні слабосолонцюваті 

косуглинисті (7 %), болотні торф’яники (10 %).  
7,8 тис. га, з них – 0,4 тис. га чагарників і 0,9 тис. га 

породи – сосна, дуб, осика, тополя. 
Територією ради протікають ліві притоки Дніпра. Річка Трубіж з його 

притоками Ільтою, Красилівкою та Сухоберезицею негустою сіткою 
населені пункти ради. 

. Порівняння громади, району, області 
Площа, км² Площа у % до 

загальної 
площі/району/

області 

Населення 
(тис. осіб) 

Населення у % до 
загального 

населення/району
/області

687,85  27,783 
71,8 34,601 

15 

район має вигідне географічне та стратегічне положення 

до м. Києва - 67 км. 
Харків та Київ – Суми територією 

38,42 км. 
Харків. 
40 км. 
лісостеповій області 

Баришівському фізико-
овидна рівнина, значною 

134 метри. 
черепична сировина. 

Ґрунти: опідзолені чорноземи слабогумусні й малогумусні легко суглинисті (64 
сірі та сірі опідзолені легкосуглинисті (11 %), дерново-

чорноземні слабосолонцюваті 

0,4 тис. га чагарників і 0,9 тис. га 

ліві притоки Дніпра. Річка Трубіж з його 
притоками Ільтою, Красилівкою та Сухоберезицею негустою сіткою 

Населення у % до 
загального 

населення/району
/області 

Густота 
населення 

 40,39 
80,3 36,12 
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Київська обл. 28121 2,4 1767,9 1,57 62,9 
 
3.1.1.Інформація про орган місцевого самоврядування 
 

Перші вибори до Баришівської селищної об’єднаної територіальної 
громади відбулися 23.12.2018, на яких було обрано 34 депутати. Сформовано та 
працюють 6 постійних депутатських комісій: 

- постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності, етики та регламенту; 

- постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; 

- постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, 
природокористування, планування території, охорони пам’яток, історичного та 
навколишнього середовища; 

- постійна комісія з питань соціального захисту населення, освіти, 
охорони здоров’я, культури, спорту і роботи з молоддю; 

- постійна комісія з питань торгівлі, громадського харчування, побутового 
обслуговування, розвитку підприємництва, промисловості, транспорту і 
зв’язку; 

- постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, благоустрою, будівництва, архітектури та енергозбереження. 

Керуючись п. 3 ч. 1 ст. 26, ст. 51 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», в селищній раді було утворено виконавчий комітет 
ради в кількості 23 осіб, до якого входять в.о. старост старостинських округів 
громади та затверджено персональний склад виконавчого комітету. 

При виконавчому комітеті селищної ради функціонують постійні комісії: 
- адміністративна; 
- узгоджувальна з вирішення земельних спорів; 
- з питань захисту прав дитини; 
- з житлових питань. 
 

3.1.2. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації 
 

На території Баришівської об’єднаної територіальної громади діють: 
1. Баришівська районна громадська організація «Садівницьке 

товариство «Акорд» 
2. Баришівська громадська організація «Футбольний клуб «14 

квартал» 
3. Баришівська районна організація Червоного хреста України 
4. Баришівська районна громадська організація Навчальний центр 

«Перспектива» 
5. Баришівська районна громадська організація «Союз – Чорнобиль» 
6. Громадська організація «Екологія та соціальний захист смт 

Баришівка Київської області» 
7. Баришівська районна організація піонерських спілок України 
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8. Громадська організація «Партнерське об’єднання соціального, 
фізичного та духовного відродження Баришівка – Пулах» 

9. Баришівська районна організація всеукраїнського фізкультурно-
спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України 

10. Баришівська районна організація «Християнська молодіжна 
організація «Труба» 

11. Баришівське районне відділення українського державно-
громадського Фонду сприяння боротьбі із злочинністю «Правозахист» 

12. Баришівська районна організація ветеранів України 
13. Громадське формування х охорони громадського порядку 

«Лукашівське» 
14. Спортивний клуб по греко-римській боротьбі ім. І. Піддубного 
15. Баришівська районна організація Спілки землевпорядників України 
16. Громадська організація футбольний клуб «Трубіж» 
17. Громадська організація «Баришівське районне товариство ветеранів 

агропромислового комплексу «Земля» 
18. Баришівська районна організація Українського союзу промисловців 

і підприємців 
19. Громадська організація «Гільдія медоварів України – виробників 

медових напоїв і оздоровчої бджолопродукції» 
20. Громадська історична організація «Воєнні шукачі» 
21. Баришівське районне товариство бджолярів любителів 
22. Баришівська районна громадська організація «Оберіг» 
23. Громадська організація «Молодіжне об’єднання «Ліга активної 

молоді» 
24. Громадська організація «Дивоцвіт» 
25. Громадська організація «Ядлівка» 
26. Молодіжна громадська організація «Спортивний клуб «Джубат» 
27. Громадська організація «Захисники України Баришівського 

району» 
28. Громадська організація «Боксерський клуб «Баришівка» 
29. Баришівська районна громадська організація інвалідів «Промінь 

сонця» 
30. Громадська організація «Баришівський районний футбольний клуб 

«Патріот» 
31. Громадська організація «Віра – 1» 
32. Баришівське районне відділення Всеукраїнської громадської 

організації «Комітет по боротьбі з корупцією в органах державної влади, 
правоохоронних органах, прокуратурі та судах» 

33. Громадська організація «Діброва» 
34. Громадська організація «Добробут – 1» 
35. Районна дитяча громадська організація зразкового фольклорного 

гурту «Світлиця» 
36. Громадська організація «Баришівський районний спортивний клуб 

«Атлет» 
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37. Громадська організація «Сила єдності» 
38. Громадська організація «Баришівська районна асоціація фермерів 

та приватних землевласників фіксованих членів» 
39. Громадська організація «Форум громадських ініціатив» 
40. Баришівська районна організація Української Спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 
41. Жіноча громадська організація «Християнська жіноча організація 

«Жінки для Христа» 
42. Громадська організація «Відновлення і реформи» 
43. Громадська організація «Екологічний захист Баришівського 

району» 
44. Громадська організація «Науково-дослідний інститут – центр 

удосконалення системи управління» 
45. Громадська організація «Спортивний клуб «Олімпік скул» 
46. Громадська організація «Християнський центр духовного 

відновлення «Новий початок» 
47. Громадська організація «Коржівське озеро» 
Районний тижневик «Баришівський вісник» є основним друкованим 

засобом масової інформації Баришівської ОТГ. Інші засоби, через які може 
здійснюватися донесення інформації в ОТГ – це офіційний веб-сайт громади та 
інтернет-спільноти: 

- https://baryshivska-gromada.gov.ua/ - Баришівська селищна рада. 
Офіційний сайт об’єднаної територіальної громади; 

-Баришівська селищна рада – офіційна сторінка в Facebook. 
 

3.1.3. Коротка історична довідка 
 

Баришівський район був утворений 7 березня 1923 року. Центр району -   
смт Баришівка. 

Вперше Баришівка згадується в Троїцькому літописі в 1125 році як 
городище Баруч. Із джерел сімнадцятого століття ми дізнаємось про городище 
Баришовське. 

Пращури баришівчан захищали свою незалежність в битвах із Золотою 
ордою, литовськими феодалами та польською шляхтою. Гучною хвилею 
прокотились по баришівській землі народні повстання під проводом Наливайка, 
Павлюка та Острянина. 

Трагічними сторінками ввійшов в історію регіону початок двадцятого 
століття – громадянська війна, голодомор. Ще трагічнішими стали більш 
історично – близькі події середини цього віку - Велика Вітчизняна війна. За два 
роки окупації гітлерівці знищили тисячі громадян, спалили ряд сіл, вивезли 
народне добро до Німеччини. 

Друга половини ХХ століття характерна будівництвом великих 
підприємств та інтенсифікацією виробництва с/г продукції. 

Після Чорнобильської трагедії зазнав змін територіальний устрій району, 
було побудовано біля десятка нових поселень, район прийняв більше 9 тисяч 



 

жителів Поліського краю.
На сьогодні Баришівщина 

великі резерви для розвитку.
 

3.2. Коротка характеристика області та району
 
Київська область як

України утворилась 27 лютого 1932 року, є одним із найбільших регіонів 
України, займає площу 28,1 тис.кв.км (без м.Києва), що становить 4,7% площі 
країни. За розмірами території Київська область посідає 8 місце серед інших 
регіонів України. 

Територія області розташована на півночі України в басейні середньої течії 
Дніпра. На сході Київщина межує з Чернігівською і Полтавською, на півдні 
Черкаською, південному заході 
областями, на півночі – з Гомельською областю Республіки Білорусь.

 
 
 
 
 
 
 

Малюнок 1 Географічне розташування

Київщина є столичним регіоном, у центрі території якого знаходиться 
м.Київ – столиця України, потужний політичний, діловий, індустріальний, 
науково-технічний, транспортний та культурний центр країни, пов'язаний з 
областю тісними комерційними і соціальними зв’язками.  Відстань від м.Києва 

жителів Поліського краю. 
На сьогодні Баришівщина – потужний регіон столичної області, що має 

великі резерви для розвитку. 

отка характеристика області та району 

Київська область як адміністративно-територіальна одиниця в складі 
України утворилась 27 лютого 1932 року, є одним із найбільших регіонів 
України, займає площу 28,1 тис.кв.км (без м.Києва), що становить 4,7% площі 

їни. За розмірами території Київська область посідає 8 місце серед інших 

Територія області розташована на півночі України в басейні середньої течії 
На сході Київщина межує з Чернігівською і Полтавською, на півдні 

Черкаською, південному заході – з Вінницькою, на заході 
з Гомельською областю Республіки Білорусь.

Географічне розташування 

Київщина є столичним регіоном, у центрі території якого знаходиться 
столиця України, потужний політичний, діловий, індустріальний, 

технічний, транспортний та культурний центр країни, пов'язаний з 
комерційними і соціальними зв’язками.  Відстань від м.Києва 
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потужний регіон столичної області, що має 

територіальна одиниця в складі 
України утворилась 27 лютого 1932 року, є одним із найбільших регіонів 
України, займає площу 28,1 тис.кв.км (без м.Києва), що становить 4,7% площі 

їни. За розмірами території Київська область посідає 8 місце серед інших 

Територія області розташована на півночі України в басейні середньої течії 
На сході Київщина межує з Чернігівською і Полтавською, на півдні – з 

з Вінницькою, на заході – з Житомирською 
з Гомельською областю Республіки Білорусь. 

 
Київщина є столичним регіоном, у центрі території якого знаходиться 

столиця України, потужний політичний, діловий, індустріальний, 
технічний, транспортний та культурний центр країни, пов'язаний з 

комерційними і соціальними зв’язками.  Відстань від м.Києва 
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до північної границі області становить 118 км, південної – 128 км, західної – 76 
км, східної – 112 кілометрів. 

Особливістю Київської області є відсутність обласного центру. Місто Київ, 
де розміщуються основні органи управління області, адміністративно до складу 
області не входить. Ще однією особливістю області є наявність у її складі міста 
Славутич, яке територіально знаходиться у Чернігівській області. 

Рельєф Київської області рівнинний із загальним похилом до долини 
Дніпра, сприятливий для розвитку сільськогосподарського виробництва і 
транспортної інфраструктури. Ріка Дніпро ділить територію області на дві 
частини: правобережну і лівобережну, які мають особливості рельєфу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малюнок 2 Рельєф Київської області 
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Північна частина області лежить в межах Поліської низовини. На сході в 
межах області – частина Придніпровської низовини. Найбільш підвищені й 
розчленовані південна та південно-західна частини, зайняті Придніпровською 
височиною (висота біля 273 м над рівнем моря).  

Ґрунтовий покрив Київської області досить різноманітний. 
Найпоширенішими є чорноземи, площа яких становить близько 50% площі 
орних земель регіону. Ступінь розораності території перевищує 60%. Загальна 
площа лісів Київської області становить 648,7 тис. га.  

Річки Київщини належать, переважно, до басейну Дніпра. Дніпро тече 
територією області в межах 246 км, його притоки – Прип’ять, Тетерів, Ірпінь, 
Рось, Десна і Трубіж. В області створено 58 водосховищ (без врахування 
дніпровських) з повним і корисним об’ємом відповідно 185,7 і 161,7 млн.куб.м 
вод, також побудовано 2389 ставків з об’ємом 259,1 млн.куб.м. Довжина 
берегової лінії річок і водойм в межах області складає 17,8 тис.км.  

Природно-кліматичні умови області оптимальні для життя людини і 
господарської діяльності. Київщина розташована на межі двох природних зон: 
північна частина розташована в зоні Полісся, південь області лежить у 
лісостеповій зоні. Клімат області – помірно континентальний, м'який з 
достатньою кількістю вологи. Середня багаторічна температура повітря 
становить у січні -3,5 С, липні – + 20,3 С. Середня річна кількість опадів у 2017 
році склала 548 мм, норма – 593 мм. 

Баришівський район має вигідне географічне та стратегічне положення 
відносно столиці України м. Києва. 

Відстань від районного центру смт Баришівка до м. Києва - 67 км. 
Протяжність автомобільних доріг Київ - Харків та Київ – Суми територією 
району відповідно становить 30,4 км та 40,02 км. 

Район перетинає Південно – Західна залізниця Київ – Харків. 
Відстань від районного центру до аеропорту Бориспіль - 40 км. 
Площа району становить 958 квадратних кілометра /95 800 га/, що 

становить 3,4 від площі області. 
Територія району розміщена на Придніпровській низовині. Поверхня 

рівнинна. Максимальна висота над рівнем моря – 134 метри. 
Район має кордони: на заході з Бориспільським та Броварським районами 

Київської області; на сході з Яготинським районом Київської області; на 
півночі зі Згурівським районом Київської області та Бобровицьким районом 
Чернігівської області; на півдні з Переяслав-Хмельницьким районом Київської 
області. 

 
3.3. Коротка характеристика громад-конкурентів 
 
Таблиця 3. Порівняння з громадами-конкурентами 

Показники 
Назва ОТГ 

Баришівська ОТГ Березанська ОТГ Студениківська ОТГ 
Територія, км2 687,9 174,14 191,37 
Населення 27,6 20920 4107 
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Зайняте 
населення 

 9820 1816 

Зареєстровані 
безробітні 

734 569 3 

Середня 
заробітна плата 

9800 10858 11774 грн 

Якась одна 
сильна сторона, 
що надає 
перевагу у 
розвитку(наприк
лад – працююче 
підприємство, 
природні 
ресурси, об‘єкт 
для туризму) 

ТОВ «ХечТек», ТОВ 
«УльтраЛезер», ТОВ 
«Металогальва» 

ТОВ «Белла-Центр» СП ТОВ «Нива 
Переяславщини» 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Соціально-економічний аналіз громади 
 

4.1. Земельні та природні ресурси 
 
4.1.1. Земельні ресурси і територія громади 

Загальна площа земель селищної ради становить 69166,6403 га, із них: 
- сільськогосподарські землі – 58200,8746 га, в тому числі: 

- с/г угіддя – 56551,04 га 
- рілля – 41988,1561 га, 
- багаторічні насадження  – 1220,6767 га, 
- сіножаті – 5923,2154 га, 
- пасовища – 7418,9918 га. 

- господарські будівлі і двори – 973,6076 га; 
- господарські шляхи – 617,727 га; 
- ліси та інші лісовкриті площі – 6974,8487 га; 
- забудовані землі – 3089,6573 га; 
- болота – 1743,64 га; 
- вода – 786,5626 га. 
По Баришівській селищній раді заключено 351 договір оренди на 

земельні ділянкина 1189,2409 га. 
 
4.1.2. Містобудівні документи 
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На даний час розроблено та затверджено 6 проєктів землеустрою щодо 
встановлення (зміни) межадміністративно-територіальниходиниць сіл 
Селичівка, Волошинівка, Борщів, Перемога, Лукаші, Веселинівка.  

Є схема планування території Баришівського району, розроблені 
Генеральні плани та детальні плани. 

Таблиця 4. Містобудівні документи 
№ Населений 

пункт 
Рішення  на 
розроблення 

генплану 

Рішення 
про затв. 
генплану 

Розробник Примітка 

1 с. Селичівка 25.06.2014 
№294-26-06 

26.04.2016 
№59-06-07 

ДП»НДПІ 
містобудування» 

 

2. с.Волошинівк
а 

06.08.2014 
№507-35-06 

22.12.2016 
№213-12-
07 

ДП»НДПІ 
містобудування» 

 

3 с. Борщів 24.01.2013 
№267-21-06 

22.12.2016 
№213-12-
07 

ДП»НДПІ 
містобудування» 

 

4 с. Перемога 24.01.2013 
№199-16-06 

02.02.2017 
№111-11-
07 

ДП»НДПІ 
містобудування» 

 

5. с. 
Гостррлуччя 

23.12.2013  
№305-24-06 

15.03.2017 
№142-13-
07 

ДП»НДПІ 
містобудування» 

 

6. с.Рудницьке 13.07.2016 
№78-07-VII 

04.08.2017 
№119-16-
VII 

ТОВ 
«УКРГРУППРОЕКТ» 

 

7. с.Лукаші 06.09.2016 
№45-09-07 

20.10.2017 
№106-18-
07 

ТОВ 
«УКРГРУППРОЕКТ» 

 

8. с. Веселинівка 22.07.2016 
№94-09-VII 

15.11.2017 
№242-19-
VII 

ТОВ» 
УКРНДПІЦИВІЛЬБУ
Д» 

В поєднані з 
ДП 

9 с.Бзів 12.10.2015 
№235-02-331 

26.03.2018 
№306-30-
07 

ТОВ» 
УКРНДПІЦИВІЛЬБУ
Д» 

В поєднані з 
ДП 

10 с. Лукянівка 
 

15.07.2016 
№91-08-07 

 ТОВ 
«УКРГРУППРОЕКТ» 

Призупинено 
у  зв’язку з 
уточненням 
меж села. 

11 с. Морозівка 16.06.2017 
№302-25-07 

23.08.2018 
№530-40-
07 

ТОВ 
«УКРГРУППРОЕКТ» 

 

12 с. Корніївка 03.02.2017 
№103-12-07 

 ТОВ 
«УКРГРУППРОЕКТ» 

Проект 
розглянуто  
на АМР 
11.04.2019 р. 

13 с. Сезенків 
с. Власівка 

26.10.2017 
№154-19-07 

 ТОВ 
«УКРГРУППРОЕКТ» 

Проект 
розглянуто  
на АМР 
14.11.2019 р. 

14 с. Паришків 15.02.2018  ТОВ Проект 
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4.1.3. Природні ресурси 
 
Населені пункти селищної ради лежать у північно-лісостеповій області 

Дніпровської терасової рівнини, у Бориспільсько-Баришівському фізико-
географічному районі. Поверхня – слабохвиляста лесовидна рівнина, значною 
мірою заболочена. Максимальна висота над рівнем моря – 134 метри. 

Корисні копалини: торф, будівельний пісок, цегляно-черепична сировина. 
Ґрунти: опідзолені чорноземи слабогумусні й малогумусні легко суглинисті (64 
%), темно-сірі та сірі опідзолені легкосуглинисті (11 %), дерново-
слабоопідзолені, глинисто-піщані (8%), лугово-чорноземні слабосолонцюваті 
легкосуглинисті (7 %), болотні торф’яники (10 %).  

Площа лісів –  7,0 тис. га, з них – 0,4 тис. га чагарників і 0,9 тис. га 
лісосмуг. Основні породи – сосна, дуб, осика, тополя. 

Територією ради протікають ліві притоки Дніпра. Річка Трубіж з його 
притоками Ільтою, Красилівкою та Сухоберезицею негустою сіткою 
розчленовують населені пункти ради. 

Об’єкти природно-заповідного фонду  природоохоронного призначення: 
-парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Альта» (Подільський 

старостинський округ); 
- ботанічний заказник «Бакумівка» (Паришківський старостинський 

округ); 
- гідрологічний заказник «Подільський» (Повдільський та Масківецький 

старостинський округи); 
- лісовий заказник «Борщівський» (Коржівський старостинський округ). 
 

4.1.4. Кліматичні умови 
 

Природно-кліматичні умови області оптимальні для життя людини і 
господарської діяльності. Київщина розташована на межі двох природних зон: 
північна частина розташована в зоні Полісся, південь області лежить у 
лісостеповій зоні. Клімат області – помірно континентальний, м'який з 
достатньою кількістю вологи. Середня багаторічна температура повітря 
становить у січні -3,5 С, липні – + 20,3 С. Середня річна кількість опадів у 2017 
році склала 548 мм, норма – 593 мм. 

 
4.2. Населення і трудові ресурси 
 
4.2.1. Чисельність населення і демографічна ситуація 

с. Бакумівка №165-19-07 «УКРГРУППРОЕКТ» розглянуто  
на АМР 
14.11.2019 р. 

15 с. Поділля 06.02.2018 
№225-23-07 

 ТОВ»ІНСТИТУТ 
ТЕРИТОРИАЛЬНОГ
О ПЛАНУВАННЯ» 

Поданий 
проект на 
розгляд  
АМР. 
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Сучасна демографічна ситуація в Баришівській об’єднаній територіальній 

громаді, як в цілому і в районі, склалася під впливом історичного розвитку 
території, природнього та механічного руху населення. 

Станом на 01.01.2019 року в Баришівській громаді  зареєстровано 27 783 
особи. 

В загальній структурі населення громади перше місце посідає смт 
Баришівка з чисельністю міського населення 10,851 тис. чол., решта населення 
громади відноситься до сільського населення і складає 16,932 тис. чол. станом 
на 2018 рік. 

По населеним пунктам Баришівської селищної ради смертність перевищує  
народжуваність, так протягом 2019 року народилося 308 дітей, померло 686 
особи. 

Народжуваність у 2019 році становила 8,7 на 1000 населення.Показник 
загальної смертності склав 19,5 на 1000 населення. 

Природній приріст населення становить мінус 10,8%. 
Середня тривалість життя населення – 72,4 роки, чоловіків – 65,39 років, 

жінок – 77,43 років. 
Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в громаді, 

формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-
економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та 
поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до 
досягнення сталого демографічного розвитку є тривалим і складним процесом. 

У ході економічного та соціального реформування з’явився ряд 
несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Потребують 
розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, 
охорони здоров’я, соціального забезпечення. 

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості 
сімей населених пунктів селищної ради. 

Таблиця 5. Чисельність мешканців, осіб  
території 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Баришівка 7722 7630 8863 8933 9079 9153 
Пасічна 609 615 980 933 885 831 
Швачиха 42 48 45 45 51 52 
 Бзів 824 821 819 819 819 823 
Веселинівка 1041 1015 998 997 982 963 
Волошнівка 1358 1347 1351 1445 1518 1542 
Борщів 399 391 397 313 362 444 
Устинкова Гребля 29 28 26 29 22 37 
Шовкове 103 103 108 115 101 129 
Гостролуччя 903 889 893 843 812 792 
Дернівка 457 458 462 457 445 420 
Хлопків 37 38 37 36 37 34 
Коржі 1527 1539 1547 1564 1563 1557 
Корніївка 886 887 948 985 991 985 
Лукаші 1124 1117 1136 1172 1111 1117 
Лукянівка 615 619 629 609 611 650 
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Масківці 272 274 275 265 269 265 
Морозівка 2350 2353 2352 2349 2343 2339 
Паришків 507 497 492 495 500 503 
Бакумівка 25 25 23 20 20 19 
Мала Тарасівка - - - - - 1 
Перемога 1178 1174 1170 1177 1163 1155 
Поділля - - - - - 710 
Рудницьке 717 694 643 636 662 623 
Сезенків 549 552 534 539 544 540 
Власівка 188 184 185 186 179 177 
Селичівка 1134 1117 1087 1069 1089 1044 
Селище 908 908 902 907 903 902 
Всього 25504 25323 26902 26938 27061 27807 
       
 

Таблиця 6. Природній та міграційний рух населення, осіб 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Народжені 517 473 413 419 383 346 
Померлі 1131 1022 981 951 978 936 
Природний приріст       
Прибулі 428 448 466 929 1045 997 
Вибулі 344 354 367 855 1154 844 
Сальдо міграції       
Загальне збільшення (зменшення)       

 
Таблиця 7. Розподіл населення за віком, осіб 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Населення у віці:       
молодшому за працездатний 1298 1294 1259 1333 1233 1221 
Працездатному 14471 14061 14100 14065 14213 14319 
старшому за працездатний 9146 8898 8963 8995 8907 8883 
Діти дошкільного віку 
Діти шкільного віку 

1444 
3032 

1436 
3068 

1327 
3120 

1296 
3165 

1264 
3267 

1196 
3391 

 
Таблиця 8. Розподіл населення за віком у населених пунктах, що увійшли до складу 

ОТГ станом на 2018 рік, осіб 

Показники 
Населени

й пункт  
Бзів 

Населени
й пункт  

Волошині
вка 

Населени
й пункт  
Бощів 

Населени
й пункт 

Шовкове 

Населени
й пункт 

Устинкова 
Гребля 

Населени
й пункт 

Селичівка 

Населення у віці: 887 1551 447 120 34 1044 
молодшому за 
працездатний 

20 146 30 13 - 39 

Працездатному 480 925 255 66 23 677 
старшому за 
працездатний 

260 271 116 27 11 167 

Діти дошкільного 
віку 

47 33 16 1 - 68 

Діти шкільного віку 80 176 30 13 - 93 

Показники 
Населени

й пункт 
Лукаші 

Населени
й пункт 

Перемога 

Населени
й пункт 

Корніївка 

Населени
й пункт 

Сезенків 

Населени
й 

пунктВлас
івка  

Населени
й пункт 
Селище 

Населення у віці: 1117 1334 990 525 191 917 
молодшому за 6 181 5 64 28 15 
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працездатний 
Працездатному 640 635 501 307 95 519 
старшому за 
працездатний 

284 337 350 154 68 220 

Діти дошкільного 
віку 

21 63 53 19 11 67 

Діти шкільного віку 166 118 81 44 17 96 

Показники 

Населени
й пункт 

Гостролуч
чя 

Населени
й пункт 
Поділля 

Населени
й пункт 

Лук’янівка 

Населени
й пункт 

Морозівка 

Населени
й пункт 

Веселинів
ка 

Населени
й 

пунктКорж
і  

Населення у віці: 792 711 616 2339 963 1822 
молодшому за 
працездатний 

70 4 12 112 10 275 

Працездатному 403 361 326 1290 561 891 
старшому за 
працездатний 

319 273 182 557 316 381 

Діти дошкільного 
віку 

19 24 25 82 12 80 

Діти шкільного віку 51 49 71 298 64 195 

Показники 

Населени
й пункт 

Паришків, 
Бакумівка 

Населени
й пункт 

Масківці 

Населени
й пункт 

Дернівка, 
Хлопків 

Населени
й пункт 

Рудницьк
е 

Населени
й 

пунктБари
шівка 

Населени
й пункт  

Населення у віці: 533 293 454 623 10036  
молодшому за 
працездатний 

9 28 38 14 102  

Працездатному 286 137 147 234 4560  
старшому за 
працездатний 

170 97 221 327 3265  

Діти дошкільного 
віку 

27 13 18 6 491  

Діти шкільного віку 41 18 30 42 1618  

На території Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади 
відсутні заклади професійно-технічної та вищої освіти. 

 
4.2.2. Зайнятість населення та безробіття 
 

Протягом 2019 року діяльність Баришівського районного центру 
зайнятості була спрямована на реалізацію чинного законодавства щодо 
забезпечення соціального захисту населення від безробіття. 

За сприянням служби зайнятості району протягом звітного періоду на 
вільні та новостворені робочі місця було працевлаштовано 390 осіб. Питома 
вага працевлаштованих становить 39,3 %.                                                                                                                           

Таблиця 9. Загальні тенденції зміни зайнятості, осіб 
Регіони 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Громада       
Район 915 914 750 644 644 734 
Область       

 
За 2019 рік послугами служби зайнятості скористалося 734 безробітних 

громадян, що становить 114% в порівнянні з минулорічним періодом. Протягом 
звітного періоду 532 осіб отримали статус безробітного.На кінець кварталу на 
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обліку в центрі зайнятості перебувало 219 безробітних ( жінки - 46%  та   
молодь у віці до 35 років – 27%).       

 Переважна частина безробітних – це жителі сільської місцевості (56%), 
23% працівники сільського господарства. Проблемою для нашого району 
також є невисока заробітна плата працівників порівняно з середньомісячною 
заробітною платою по Київській області. Негативним чином це відображається 
і на якості вакансій по району, якими володіє служба зайнятості. Тому й 
відбувається відтік висококваліфікованої робочої сили за межі району, 
зокрема, до Києва, Борисполя та району.  

 У поточному періоді до служби зайнятості 197 роботодавців надали 936 
вакансій, що на 180 більше ніж за відповідний період минулого року. 

Середня тривалість пошуку роботи на кінець звітного періоду  становить 
139 календарних днів. 

Одним з основних питань на ринку праці є формування та збереження 
трудового потенціалу. Основна роль тут відводиться професійному навчанню 
безробітних. З початку року 90 осіб з числа  безробітних  навчалися новим 
професіям та підвищили свою кваліфікацію за  направленням  служби  
зайнятості,  майже всі вони працевлаштовані на постійну роботу. Рівень 
працевлаштування після закінчення навчання становить 94 %. 

 Тимчасова зайнятість безробітних, у період пошуку  підходящої роботи, 
службою зайнятості забезпечується шляхом організації та проведенням 
оплачуваних громадських  та тимчасових робіт. Протягом звітного періоду на 
тимчасових та громадських роботах працювало 253 особи, що на 34 особи 
більше ніж у 2018 році.  

Щомісяця проводяться семінари за участю представника Баришівського 
військового комісаріату з орієнтації на службу в ЗСУ за контрактом та 
профінформаційні та профконсультаційні семінари як з шукачами роботи, так і 
з роботодавцями.  

 Спеціалістами центру зайнятості спільно з відділом освіти  проводяться 
профорієнтаційні заходи з учнівською молоддю, такі як «Урок реального 
життя». Проведено 29 профорієнтаційних заходів з учнями, в них взяли участь 
590 учнів. Ці заходи дають можливість учням якомога більше дізнатися про 
майбутню професію, ситуацію, яка складається на регіональному ринку праці і 
затребуваних професіях в регіоні.    

 
4.2.3. Доходи населення і заробітна плата 
Одним з показників, що відображають економічні перетворення, є 

грошові доходи населення. Головним джерелом сукупного доходу населення 
Баришівської громади є: заробітна плата, пенсії, соціальні виплати, доходи від 
оброблення земельних ділянок (паїв),  надходження від реалізації продукції з 
особистих підсобних господарств, тощо. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по колу звітуючих 
підприємств до фіскальної служби та органів статистики станом на 01.01.2020 
року склала 10058 грн., що на 25,7% більше показників відповідного періоду 
2019 року. 
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4.3. Економіка громади 
4.3.1. Суб’єкти господарської діяльності 
Структуру місцевої економіки визначають підприємства сільського 

господарства, промислового виробництва та сфери послуг. На території 
Баришівської селищної ради працює 1308 СПД-фізичних осіб та 942 
юридичних осіб. Основні напрямки спеціалізації в структурі сільського 
господарства: рослинництво 90%, тваринництво - 10%. А також  52 промислові 
підприємства, 15 комунальних підприємств, 5 ринків, 206 магазинів (112 
продуктові, 73 промислові та інші - 21). 

Підприємства з обслуговування населення надають такі послуги, як 
громадське харчування, перукарські послуги, ремонт взуття також послуги 
зв’язку. 

Таблиця 10. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності 
А. Юридичні особи 
 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Усі суб'єкти ЄДРПОУ: 867 903 936 961 972 991 
Громада 850 865 902 914 931 942 
Район 867 903 936 961 972 991 
з них СПД - юридичні особи *       
Громада 387 392 401 410 423 435 
Район 392 403 411 420 443 457 
з них малі підприємства       
Громада 387 392 401 410 423 435 
Район 392 403 411 420 443 457 
 
* Усі суб'єкти ЄДРПОУ мінус державні та комунальні організації (установи, заклади), асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші 
об’єднання юридичних осіб, філії (інші відокремлені підрозділи), представництва, товарні біржі, кредитні спілки, споживчі товариства, 
політичні партії, громадські організації, релігійні організації, профспілки та об’єднання профспілок, благодійні організації, об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків 

 
В. Фізичні особи-підприємці 

Регіони 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Громада 1471 1482 1494 1497 1247 1308 
Район 1523 1539 1547 1558 1369 1410 
Область 80211 80345 81149 76687 80093 80422 
       

 
4.3.2. Структура економіки та розвиток головних секторів 
Головний сектор економіки громади – аграрний. Валове виробництво 

сільськогосподарської продукції становить майже 89,0% від загального обсягу 
виробництва. 

Виробничою діяльністю займаються: 2 акціонерних товариства, 4 
приватно-орендних підприємства, 18 товариств з обмеженою відповідальністю, 
понад 69 фермерських господарств. 

Основні напрямки розвитку сільського господарства: 
- рослинництво (вирощування зернових та технічних культур); 
- тваринництво (ВРХ та свині); 
- птахівництво. 
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На території району діє 2 свинокомплекса сільськогосподарського 
підприємства ТОВ «Нива Переяславщини». Підприємство займається 
відгодівлею та вирощуванням свиней. Виробництво продукції складає 43,7 тис. 
голів свиней у рік. Також цим підприємством у с. Гостролуччя розпочато 
будівництво свинокомплексу на 30 тис. голів свиней. 

Провідними бюджетоутворюючими галузями промисловості є: харчова, 
хімічна та деревообробна. 

Основу промислового потенціалу складають майже 33 підприємств, які 
дають 14,1 % надходжень до Зведеного бюджету. Найбільші з них: ТОВ 
«Ультра Лезер», (виробництво шкіри), ПАТ «Молнія» (виробництво 
пластмасової застібки), ТОВ «Кондитерський дім «Шантіль» (виробництво 
кондитерських виробів), ТОВ «Укрполімерконструкція» (виготовлення 
полімерних труб), ТОВ «ХЕЧ ТЕК УКРАЇНА» (виготовлення складових для 
промислових інкубаторів) та інші. 

На ТОВ «Укрполімерконструкція» працює лабораторія по контролю за 
якістю продукції (полімерних труб) та цехи по виробництву фітингу (трійники, 
коліна, перехідники для полімерних труб), побутових газових балончиків й 
труб для зрошування в сільському господарстві. 

Успішно розвивається підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ 
«ХЕЧ ТЕК УКРАЇНА», яке є представником виробника зі світовим ім’ям 
HatchTech, країна Нідерланди. Дане підприємство вже третій рік успішно 
працює в сфері виготовлення складових для промислових інкубаторів. За час 
свого існування підприємство розширило виробництво, створило нові робочі 
місця. 

В 2018 році введено в експлуатацію завод по виробництву 
металоконструкцій для електромереж ТОВ «Металогальва Україна» в с. Коржі 
Коржівського старостинського округу Баришівської селищної ради. 

Завод спеціалізується на гарячому цинкуванні металоконструкцій. Він 
унікальний не тільки для Київщини, а й усієї України. Оскільки виробництво 
дозволяє покривати гарячим цинком конструкції завдовжки до 13 метрів і 
вагою до 8 т (подібний лише в Черкасах). Підприємство використовує 
ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології. Залучено в будівництво 8,5 
млн. дол. США та створено 223 робочих місця. 

Також функціонує підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Т. 
МЕТЕР УКРАЇНА», яке займається управлінням нерухомим майном, 
комплексним обслуговуванням об’єктів, наданням в оренду власного 
нерухомого майна. З початку діяльності підприємства в район було залучено 
20,5 млн. грн. іноземних інвестицій. 

Продовжує успішно розвиватися підприємство ТОВ «Ультра Лезер», 
український виробник шкіри для пошиття ременів, взуття, галантереї. На 
даному етапі завершена модернізація підприємства: закуплено високоякісне 
італійське обладнання, встановлені сучасні очисні споруди й комунікації. 
Таблиця 11. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 
 
Регіон 2015 2016 2017 2018 2019 
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тис.гр
н. 

у % до 
всієї 

реаліз
ованої 
проду

кції 

тис.гр
н. 

у % до 
всієї 

реаліз
ованої 
продук

ції 

тис.гр
н. 

у % до 
всієї 

реаліз
ованої 
продук

ції 

тис.грн. 

у % 
до 

всієї 
реалі
зован

ої 
прод
укції 

тис.гр
н. 

у % 
до 

всієї 
реалі
зован

ої 
прод
укції 

Київська 
обл. 686920

38,3 100,0 
825519

32,8 100,0 
94310
465,3 100,0 

1142743
09,9 100,0 

120875
570,6 100,0 

Баришів
ський р-
н. 188038

,0 0,3 
248461

,4 0,3 
15791

1,5 0,2 145822,6 0,1 
590669

,3 0,5 

 
Таблиця 12. Найбільші роботодавці 

Підприємство, організація, установа Вид діяльності (основний) Чисельність 
працівників у 

2019р. 
ТОВ "МЕТАЛО ГАЛЬВА УКРАЇНА" Оброблення металів та 

нанесення покриття на метали 
238 

КНП " БАРИШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 

БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Діяльність лікарняних закладів 
 

284 

Комунальний заклад Київської обласної 
ради "Обласний дитячий санаторій 

"Поляна" 

Діяльність лікарняних закладів 210 

ПАТ "МОЛНІЯ" Виробництво іншої 
продукції,н.в.і.у. 

179 

КП "Баришівкатепломережа" Постачання пари, гарячої води 
та кондиційованого повітря 

123 

ТОВ "УПК-ЄВРОПЛЮС" Роздрібна торгівля пальним 100 

КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" 

БАРИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Діяльність лікарняних закладів 
 

137 

ТОВ "Морозівська птахофабрика" Розведення свійської птиці 176 

Трубізьке МУВГ 
 

Допоміжна діяльність у 
рослинництві 

136 

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ХЕНДЛІНГОВА 
КОМПАНІЯ" 

Діяльність посередників у 
торгівлі товарами широкого 

асортименту 

99 

ТОВ "Ес Джей Профіль Україна" Виробництво інших готових 
металевих виробів, н.в.і.у. 

79 

ТОВ "УЛЬТРА ЛЕЗЕР" Оптова торгівля шкірсировиною, 
шкурами та шкірою 

46 

ПАТ "УІФК-АГРО" Вирощування зернових культур 
(крім рису), бобових культур і 

насіння олійних культур 

85 
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Філія Поділля СТОВ "Деренківець" Вирощування зернових культур 
(крім рису), бобових культур і 

насіння олійних культур 

62 

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ШАНТІЛЬ" Виробництво сухарів і сухого 
печива; виробництво 

борошняних кондитерських 
виробів, тортів і тістечок 

тривалого зберігання 

78 

ТОВ "Підприємство "Троїцька Артіль" Пасажирський наземний 
транспорт міського та 

приміського сполучення 

103 

ТОВ "ФЕРМЕРСЬКИЙ ДВІР" Виробництво м'яса свійської 
птиці 

74 

ТОВ "БАРИШІВСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ 
КОМБІНАТ" 

 

Вирощування овочів і 
баштанних культур, 

коренеплодів і бульбоплодів 

61 

Баришівська селищна рада 
 

Орган місцевого самоврядування 123 

СТОВ "Лук'янівське" Вирощування зернових культур 
(крім рису), бобових культур і 

насіння олійних культур 

62 

 
4.3.3.Розвиток малого і середнього бізнесу 

За станом на 01.01.2020 на території ради зареєстровано 2401 суб’єктів 
малого та мікро підприємництва, що на 16,0% більше відповідного періоду 
минулого року. Серед них 991 юридичних осіб та 1410 фізичних осіб-
підприємців. Основними причинами збільшення кількості суб’єктів малого та 
мікро бізнесу є прагення громадян до самозайнятості. 

Протягом 2019 року за сприяння центру зайнятості працевлаштувалося 
390 шукачів роботи. Питома вага працевлаштованих становить 39,3. 
 
Таблиця 13. Показники роботи малого бізнесу 

Показники  2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість малих підприємств на 10 000 населення 
Громада (якщо можна 
вирахувати дані) 

      

Район  196 168 183 189  
Область  17167 16860 18403 19045  
Середньорічна кількість найманих працівників, чол. 
Громада (якщо можна 
вирахувати дані) 

      

Район  1009 998 1043 1083  
Область  82511 84981 91617 93731  
Питома вага зайнятих на малих підприємствах (% до населення в працездатному віці) 
Громада (якщо можна 
вирахувати дані) 

      

Район  7,53 7,35 7,82 7,94  
Область       
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств, млн. грн. 
Громада (якщо можна 
вирахувати дані) 

      

Район  0,719 0,513 0,682 0,986  
Область  58,412 71,173 92,732 109,109  
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4.4. Зовнішньоекономічна діяльність 
Таблиця 14. Обсяги експорту – імпорту товарів та послуг 2018 р. 

Регіони 

Експорт Імпорт 

Кількість 
підприємств 

Вартість, 
тис. дол. 

США 

Відсотків 
до 

загального 
обсягу 

Кількість 
підприємств 

Вартість, 
тис. дол. 

США 

Відсотків 
до 

загального 
обсягу 

 Товари 
Область  1856333,0 85,28  3645495,3 94,38 
Район  25597,6 100  15743,0 100 
Громада 
(якщо 
можна 
вирахувати 
дані) 

      

 Послуги 
Область  320308,9 14,72  217021,7 5,62 
Район  -   -  
Громада 
(якщо 
можна 
вирахувати 
дані) 

      

Обсяги експорту - імпорту товарів та послуг 
2019 р.  

Регіони 

Експорт Імпорт 

Кількість 
підприємств 

Вартість, 
тис. дол. 

США 

Відсотків 
до 

загального 
обсягу 

Кількість 
підприємств 

Вартість, 
тис. дол. 

США 

Відсотків 
до 

загального 
обсягу 

 Товари 
Область  1948493,4 85,08  4114075,6 96,27 
Район  35520,9 100  15534,9 100 
Громада 
(якщо 
можна 
вирахувати 
дані) 

      

 Послуги 
Область  341791,4 14,92  159428,4 3,73 
Район  - -  - - 
Громада 
(якщо 
можна 
вирахувати 
дані) 

      

 
4.4. Інвестиційна діяльність 

З метою просування інвестиційних можливостей громади серед 
потенційних інвесторів розроблено Інвестиційний паспорт Баришівської 
селищної ради на 2019-2021 роки, Програму залучення інвестицій та 
поліпшення інвестиційного клімату населених пунктів Баришівської селищної 
ради на 2019-2021. 

Протягом 2019 року в рамках проектно-грантової діяльності: 
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на розгляд обласної регіональної комісії з оцінки та забезпечення 
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть 
реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 
2019-2020 роках від селищної ради подано чотири об’єкти: 

- «Реконструкція парку обмеженого вулицями Центральною, Богдана 
Хмельницького, Парковою та провулком Парковим, в смт. Баришівка, 
Київської області»; 

- «Будівництво харчоблоку КНП «Баришівська ЦРЛ» по вулиці Київський 
Шлях, 126 смт Баришівка, Київської області»; 

- «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі. 
Утеплення фасаду Баришівського навчально-виховного комплексу «Гімназія – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Баришівської районної ради Київської 
області по вул. Добра 17, смт. Баришівка, Баришівського району, Київської 
області»; 

- «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі. 
Утеплення фасаду Волошинівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» імені Героя України 
Руслана Лужевського Баришівської селищної ради Київської області» за 
адресою: Баришівській район, с. Волошинівка, вул. Шкільна, 15 (коригування). 

В рамках виконання Програми будівництва, реконструкції та ремонту 
об'єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки до КОДА подано 
три проекти (за сприяння обласних депутатів та в.о. старост): 

- «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі. 
Утеплення фасаду Баришівського навчально-виховного комплексу «Гімназія-
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Баришівської селищної ради по вулиці 
Добра 17, смт Баришівка, Баришівського району Київської області» 
(співфінансування з місцевого бюджету - 1 135 895 грн); 

- «Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту с. Бзів вул. Свято-
Миколаївська, 24А» Баришівського району Київської області (співфінансування 
з місцевого бюджету – 135750 грн); 

- «Реконструкція будівлі нежилого будинку побут комбінату під 
сільський клуб по вулиці Київська, 9, в с. Перемога, Баришівського району, 
Київської області» (співфінансування з місцевого бюджету – 396900 грн). 

В розрізі виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій реалізовано 
наступні проекти (за кошти обласного та державного бюджетів), зокрема: 

- «Реконструкція парку обмеженого вулицями Центральною, Богдана 
Хмельницького, Парковою та провулком Парковим, в смт. Баришівка, 
Київської області» - 789,50 грн; 

- «Придбання модульного будинку під роздягальню для спортсменів та 
тренерської кімнати в с. Коржі» - 407 000,00 грн; 

- «Реконструкція футбольного поля із штучним покриттям по вул. 
Центральній, 34 в смт Баришівка» - 550 000,00 грн; 

- «Придбання автобуса Hyundai» - 1 250 000,00 грн та ін. 
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Подано пропозиції стосовно включення до профільних Програм Київської 
обласної ради проектів, які заплановано реалізувати на території Баришівської 
селищної ради в розрізі Програм. 

За сприяння обласного депутата Лук’яненко Мар’яни Анатоліївни проект 
«Капітальний ремонт каналізаційного самопливного колектора КНС №1 по вул. 
Паркова, 2 в смт Баришівка» було включено до обласної Програми «Питна вода 
Київщини на 2017 – 2020 роки». 

Баришівська ОТГ стала однією із громад України, яка стала переможцем 
третього етапу конкурсу по написанню та розробці Планів дій сталого 
енергетичного розвитку та клімату. Проведено збір необхідної аналітичної 
інформації, реалізацію Проекту буде розпочато найближчим часом.  

Подано заявку на участь у мікрогранті від МХП "Добробут Громад". 
Розроблений та поданий необхідний пакет документів на отримання 

грантової допомоги по проектах безпеки людини Програми «КУСАНОНЕ» 
(Японія). 

Завершено Проект «Реконструкція системи гарячого водопостачання з 
використанням сонячних колекторів в стаціонарному відділенні для постійного 
або тимчасового проживання людей при Баришівському територіальному 
центрі соціального обслуговування в с. Перемога» та ведуться перемовини про 
подальшу співпрацю з реалізації спільних проектів з фондом «NAКOРA» та 
Engagement Global. Загальна вартість проекту 31 тис. євро. 

 Розпочато роботи по підготовці до участі в інвестиційному проекті 
«Будівництво Волошинівської амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини в с. Волошинівка Баришівського району» та його подальшої 
реалізації – виділено земельну ділянку, розроблено на неї технічну 
документацію. 

Спільно з Благодійним фондом «Наша Перемога», подано проекту заявку 
на участь в проекті «Просування сталих енергетичних рішень в громадах 
(приклади з практики)», яким передбачено будівництво сонячної електростанції 
на території відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання одиноких і непрацездатних громадян в с. Перемога (будинок 
престарілих) Баришівського району Київської області, орієнтовна вартість 
проекту 800 тис. грн. 

На всі виготовлені проекти, які були в селищній раді та старостинських 
округах ради, підготовано форми проектних заявок з метою оперативної подачі 
документів для участі в різного роду Програмах (31 шт.). 

Відповідно до чинного законодавства загальна сума інфраструктурної 
субвенції для Баришівської селищної ради у 2019 році склала 7 923,7 тис. грн. 

Було сформовано Перелік проектів та  проектні заявки на проекти, які 
можуть реалізуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад, а саме: 

1. «Придбання транспортних засобів спеціального призначення (трактор, 
екскаватор, самоскид) та комплектуючих виробів до них для комунального 
підприємства Баришівська ЖЕК» 4345,6 тис. грн; 
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2. «Придбання медичного обладнання (рентгенівського діагностичного 
комплексу) для комунального некомерційного підприємства «Баришівська 
районна центральна лікарня» Баришівської селищної ради Київської області» 
2980,00 тис. грн; 

3. «Придбання транспортного засобу спеціального призначення (трактор) 
та комплектуючих виробів до нього (відвал, роторна косарка) для комунального 
підприємства Баришівська ЖЕК» 559,998 тис. грн; 

4. «Придбання спецобладнання (мотокоса) для комунального 
підприємства Баришівська ЖЕК» 38,100 тис. грн. 

Сформовано пакет документів для участі в Програмі придбання 
спеціально обладнаних автомобілів (для забезпечення перевезення осіб з 
інвалідністю).  
 

4.5. Фінансовий стан та бюджет громади 
4.5.1. Бюджет громади 
Успішне вирішення комплексу завдань щодо забезпечення сталого 

економічного та соціального зростання, функціонування і розвитку різних сфер 
економіки території ради значною мірою залежить від економічної 
ефективності фінансової політики, орієнтованої на поступове зростання та 
формування необхідних обсягів фінансових ресурсів. 

Згідно діючого бюджетного та податкового законодавства доходи 
місцевого бюджету на 2020 рік виходячи із прийнятого бюджету на 2020 рік, 
прогнозується отримати на рівні -  237,6 млн.грн. , в тому числі офіційні 
трансферти на рівні – 86,9 млн.грн. . Питома вага бюджету розвитку в 
загальному обсязі видатків становить 6.5 %. 

Основними джерелами формування загального фонду місцевого бюджету 
є: податок на доходи фізичних осіб - 92,9 млн. грн, плата за землю - 17,1 млн. 
грн, єдиний податок – 27,4 млн. грн, акцизний податок - 8,3 млн. грн. 

 
Таблиця 15. Доходи бюджету, млн. грн. 

Показники 2016 
(сумарно) 

2017 
(сумарно) 

2018 
(сумарно) 

2019 
(сумарно) 

2020 
(прогноз) 

Прибутковий податок з громадян/ Податок з доходів 
фізичних осіб 

44,1 62,4 63,6 82,4 87,4 

Єдиний податок(крім с/г виробників) 9,8 14,1 15,0 19,3 21,4 
Єдиний податок від с/г виробників 5,0 6,5 7,8 6,3 6,0 
Доходи від відчуження нерухомості та землі 0,7 0,1 0,5 5,0 - 
Податок на прибуток підприємств комунальної 
власності 

0,02 0,04 0,06 0,02 0,02 

Плата за землю 13,4 15,9 16,1 18,1 17,1 
Податок на нерухомість 1,0 1,5 2,0 2,7 2,7 
Акцизний збір 9,3 9,6 8,9 8,3 8,3 
Інші місцеві податки та збори 0,07 0,06 0,1 0,2 0,2 
Податкові надходження разом 82,8 111,0 114,0 137,5 143,2 
Дохід від оренди комунального майна - - - - 0,3 
Інше 2,0 3,0 2,9 1,9 1,6 
 
Таблиця 16. Доходи бюджету на одного мешканця 
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А. 2019 р. 

Регіони 

Податок 
на 

доходи 
фізичних 

осіб 

Єдиний 
податок  

Місцеві 
податки та 

збори 

Плата 
(податок) за 

землю 

Податкові 
надходження 

разом 

Дохід від 
оренди 

комунального 
майна 

Громада 1838,30 737,82 1362,73 569,48 3975,64                  -  
У середньому по 
містах області 

2729,87 762,25 1445,00 651,92 5737,07 34,34 

У середньому по 
містах України 

2595,40 848,08 793,72 610,70 5728,16 37,57 

 
В. 2020 р. 

Регіони 

Податок на 
доходи 

фізичних 
осіб 

Єдиний 
податок  

Місцеві 
податки та 

збори 

Плата 
(податок) за 

землю 

Податкові 
надходження 

разом 

Дохід від 
оренди 

комунального 
майна 

Громада 2249,88 826,73 1487,66 584,51 4131,33 - 
У 
середньому 
по містах 
області 

3453,29 984,41 2217,00 663,22 6533,53 39,55 

У 
середньому 
по подібних 
громадах  
України 

2442,89 724,52 1577,63 631,80 4173,4 - 

 
Таблиця 17. Структура видатків бюджету громади (прогнозні), млн. грн. 

Статті видатків 2020 (прогноз) 
Заробітна плата (2111) 144,5 
Нарахування на оплату праці (2120) 33,3 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210) 7,7 
Медикаменти та перев’язувальні матеріали (2220) 0,1 
Продукти харчування (2230) 8,8 
Оплата послуг (крім комунальних) (2240) 11,0 
Видатки на відрядження (2250) 0,2 
Оплата теплопостачання (2271) 7,7 
Оплата водопостачання та водовідведення  (2272) 0,7 
Оплата електроенергії (2273) 6,6 
Оплата природного газу (2274) 2,0 
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (2275) 6,0 
Оплата енергосервісу (2276) 3,1 
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не 
віднесені до заходів розвитку (2282) 

1,7 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) (2610) 

13,3 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 
(2620) 

2,5 

Інші виплати населенню ( 2730) 2,8 
Інші поточні видатки (2800) 0,1 
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
(3110) 

17,0 

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів  (3122) 0,5 
Капітальний ремонт інших об’єктів (3132) 4,5 
Реконструкція та реставрація інших об’єктів (3142) 2,0 
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Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 
(3210) 

1,3 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів  
(3220) 

3,5 

Разом 280,9 
 
Таблиця 18. Найбільші платники податків у громаді 

   Назва Сплачено 
ПДФО 
(тис.грн.) 

Акциз 
(тис.грн.) 

Плата за 
землю 
(тис.грн.)  

Податок на 
нерухомість 
(тис.грн.) 

1 ТОВ «Агро-С» 11192,8  365,1  
2 ПАТ «УІФК-Агро» 6979,4    
3 ТОВ «Українська 

хендлінгова компанія» 
3840,1    

4 ТОВ «БЗК» 3557,2  172,4  
5 ТОВ «Метало Гальва 

Україна» 
8800,2    

6 ВОМС Баришівської 
селищної ради 

12165,5    

7 СП ТОВ «Нива 
Переяславщини» 

2206,5    

 8 КЗ КОР «ОДС Поляна»  1858,9    
 9 ПП «АФ Веселинівка» 3072,3  307,0 114,9 
10 СТОВ «Лук»янівське» 1645,9  318,5  
11 СТОВ «Деренківець» 4247,1  404,1  
12 ФОП Коваленко С.А.  32,1   
13 ПП «Укрпалетсистем»  27,4   
14 ТОВ «Глуско Рітейл»  83,2   
15 ТОВ «Маріо Груп»  20,9   
16 ТОВ 

«Баришівказернопродукт» 
  60,9  

17 ДТГО «Південно-Західна 
залізниця» 

  112,8  

18 ТОВ «Єміш»   205,0  
19 ФГ «Березняки»   322,9  
20 ТОВ «Ультра лезер»   358,3  
21 ТОВ «Фірма Олеандр»   384,4  
22 ТОВ «Італ ІК»   400,3  
23 ПРФТ «Укр Агро НПК»   418,6 238,1 
24 Баришівське РайСТ    108,9 
25 ТОВ «Баришівське ГНС»    124,3 
26 ДП «Табір Ювілейний»    131,5 
27 ТОВ «Т.Метер Україна»    148,8 
28 ПАТ «Укртелеком»      220,3 

 
Таблиця 19. Перелік та вартість реалізованих в межах території ОТГ проектів за 

кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів чи Державного 
регіонального розвитку 
  Назва рік Сума 

тис.грн. 
Коментар(що досягнуто 
завдяки проекту) 
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 1  Реконструкція парку 
обмеженого вулицями 
Центральною, Богдана 
Хмельницького, Парковою та 
провулком Парковим в 
смт.Баришівка Баришівського 
району Киіївської області 

  

2019 

  

789,5 

 Створення  належних умов 
для відпочинку та поліпшення 
дозвілля жителів Баришівської 
громади. 

 2 Придбання модульного будинку 
під роздягальню для 
спортсменів та тренерські 
кімнати с. Коржі  

  

2019 

  

407,0 

 Створення небхідних умов 
для фізичного виховання та 
спорту жителів с. Коржі. та 
інших населених пунктів 
Баришівської громади 

3 Влаштування мереж 
водопостачання та 
водовідведення, влаштування 
санітарного блоку на території 
Селичівського НВК  

 

2019 

  

202,3 

 Забезпечення належних 
санітарних умов для учнів та 
вчителів Селичівського НВК. 

4 Реконструкція футбольного 
поля зі штучним покриттям 
42х22 по вул.. Центральній, 34 в 
смт Баришівка 

 

2019 

 

550,0 

Створення сприятливих умов 
для розвитку  дитячо-
юнацького футболу 
Баришівської громади 

5 Придбання шкільного автобуса 2019 1230,0 Забезпечення своєчасного та 
регулярного підвозу учнів до 
навчальних закладів 
Баришівської громади 

6 Поліпшення матеріально-
технічної бази закладів освіти 
та культури Баришівського 
району Київської області 

 

2019 

 

447,2 

Підвищення якості освіти  та 
створення умов, які 
відповідають сучасним 
вимогам розвитку освіти для 
надання кожній дитині 
можливості повноцінного 
розвитку. Поліпшення 
культурного обслуговування 
населення. 

7 Поліпшення матеріально-
технічної бази медичних 
закладів первинної та вторинної 
ланки Баришівського району 
Київської області 

 

2019 

 

167,0 

Покращення якості медичної 
допомоги, належного 
забезпечення профілактики, 
діагностики та лікування 
хвороб жителів Баришівської 
громади 

 
4.6. Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу 
Фінансова інфраструктура (Банківські установи, кредитні спілки): 
ФІЛІЯ-ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ  
ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; 
КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; 
БАРИШІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК»; 
БАРИШІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 
"УКРГАЗБАНК" 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО - 
ФІНАНСОВИЙ ДІМ "NАVІGАТОR" 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №60 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД ТОВ "СТОЛИЧНИЙ" І КОМПАНІЯ" 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №1 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "І 
ЛОМБАРД" ТОВ "ВЗАЄМОДОПОМОГА." І КОМПАНІЯ" 

ВІДДІЛЕННЯ №24 "БАРИШІВСЬКЕ" ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЛОМБАРД "9999" СІРЕНКО Ю.С. І КОМПАНІЯ" 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВІДДІЛЕННЯ №7 КРЕДИТНОЇ 
СПІЛКИ "ОЩАД КАССА" 

 
4.7. Транспортна інфраструктура і зв’язок 
Відстань від центру громади – смт Баришівка – до м. Києва - 67 км. 

Протяжність автомобільних доріг Київ - Харків та Київ – Суми територією 
населених пунктів ради відповідно становить 28,94 км та 38,42 км. 

Район перетинає Південно – Західна залізниця Київ – Харків. 
Відстань від смт Баришівка до аеропорту Бориспіль - 40 км 
Згідно облікової бази «НАІС» Територіального сервісного центру № 3241 

РСЦ МВС в Київській області в смт Баришівка зареєстровано 1343 одиниці 
транспортних засобів, які експлуатуються на бензині, 789 одиниць на 
дизельному паливі, 986 одиниць на газу. В Баришівському районі 
зареєстровано 32 одиниці на бензині, 33 одиниці на дизельному паливі, 15 
одиниць на газу. 

Транспортні маршрути району обслуговують 3 перевізники: 
·       ТОВ Троїцька артіль 
·       ФОП «Лук’яненко О.П.» 
·       ФОП «Солдатенко Н.О.» 
Таблиця 20. Протяжність автомобільних доріг 

І ОБЛАСНІ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ   
1   Баришівський район   
  О100101 БАРИШIВКА-ЛУКАШI 15,2 
  О100402 БОРИСПIЛЬ -ДУДАРКІВ-БЗIВ - /М-03/   7,4 
  О100103 БАРИШІВКА – БЗІВ 10,3 
  О101004 ЗГУРІВКА-ЯРЕШКИ ЧЕРЕЗ НОВУ 

ОЛЕКСАНДРІВКУ 
5,8 

  О100105  ВОЛОШИНIВКА – МАСКІВЦІ 12,2 
  О100106 /БАРИШIВКА-ЛУКАШI/-ДЕРНIВКА 3,2 
  О100107 /ЗГУРIВКА-БЕРЕЗАНЬ/- /М-03/-МАЛА СУПОЇВКА 

ЧЕРЕЗ ЖУКІВКУ 
4,2 

  О100108 СЕЗЕНКIВ- /БОРИСПІЛЬ - БЕРЕЗАНЬ-ЯГОТИН/ 5,8 
  О100109 ЛУК'ЯНIВКА-СЕЛИЩЕ  11,6 
  О100110  /БОРИСПІЛЬ-БЕРЕЗАНЬ-ЯГОТИН/ - ЯБЛУНЕВЕ - 

СТАНЦIЯ ПЕРЕЯСЛАВСЬКА 
3,0 
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  О100111 /М-03/ - ПРИСТРОМИ 4,7 
  О100112 ПЕРЕМОГА-БАРИШІВКА 16,5 
  О101013 ЗГУРІВКА - БЕРЕЗАНЬ -/М-03/ 15,6 
  Всього   115,5 
ІІ РАЙОННІ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ   

1  Баришівський район   
  С100101  МАЛА ТАРАСIВКА – ПОДІЛЛЯ 6,4 
  С100102 СЕЛИЩЕ-ХЛОПКІВ-/БАРИШІВКА-ЛУКАШІ/ 6,0 
  С100103 КОРЖІ- /БОРИСПІЛЬ - БЕРЕЗАНЬ-ЯГОТИН/ 5,1 
  С100104 /М-03/ - БОРЩІВ 0,5 
  С100105 /М-03/ - КОРЖІ 4,6 
  С100106  СЕМЕНІВКА - ЛЕЛЯКИ - / М-03/ 4,7 
  С100107 /Н-07/-ЛУКЯНІВКА-ВОЙТОВЕ 13,1 
  С100108 КОРНІЇВКА-НЕДРА-/ЗГУРІВКА-БЕРЕЗАНЬ - /М-

03/ 
12,1 

  С100109 ЛЕХНІВКА-/ЗГУРІВКА-БЕРЕЗАНЬ- /М-03/ 2,3 
  С100110 ПИЛИПЧЕ-/ЗГУРІВКА-БЕРЕЗАНЬ -/ М-03/ 2,0 
  С100111 ЯБЛУНЕВЕ – ГРИГОРIВКА 2,1 
  С100112  ПАРИШКIВ – БАКУМІВКА 4,2 
  С100113 /БОРИСПIЛЬ - БЕРЕЗАНЬ-ЯГОТИН/ - 

ХМЕЛЬОВИК 
6,4 

  С100114 ШВАЧИХА - /БОРИСПІЛЬ - БЕРЕЗАНЬ-ЯГОТИН/ 1,3 
  С100415 ТАРАСІВКА – ВЕСЕЛИНІВКА 7,2 
  Всього   78,0 
 

4.8. Інфраструктура торгівлі та послуг 
4.8.1. Мережа закладів торгівлі та громадського харчування 

Протягом 2019 року спостерігається збільшення кількості підприємств 
торгівлі, в основному приватних закладів. Всього в районі налічується 340 
стаціонарних підприємств торгівлі, з яких 117 – продовольчого, 110 – 
промислового та 113 – змішаного асортименту продукції. Кількість закладів 
ресторанного господарства становить 83 об’єкти розрахованих на близько 5 
тис. посадкових місць. Функціонує чотири ринки, два з яких знаходяться в 
сільській місцевості, та два торговельних майданчики. Крім цього майже в 
кожному населеному пункті проводиться за графіком виїзна торгівля.  

Аналіз рівня середніх цін на основні види продовольчих товарів у 
торговельній мережі Баришівської громади (як в стаціонарних підприємствах, 
так і на ринках) показав, що ціни на 01.01.2020 року підвищились в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року на 15,0%.  

 
4.8.2. Туристична інфраструктура 
Таблиця 21. Перелік існуючих та можливих туристичних об’єктів 

№п/
п 

Назва об’єкту Адреса   Опис  
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1 Монумент 
захисникам м. 
Києва на честь 
воїнів загиблих в 
1941 році 
(Пам’ятник 
атакуючому 
солдату) 

Київська обл., 
Баришівська 
громада 
с. Борщів, траса 
Київ-Харків 

Меморіал, який в народі ще називають 
атакуючим солдатом — це курган з 
братською могилою, де поховано більше 
як 200 солдатів. Ще й в наш час знаходять 
останки загиблих воїнів, які 
перепоховують у братській могилі біля 
меморіалу. 
В вересні 2021 року планується відкрити 
Меморіальний комплекс. На разі ведуться 
громадські обговорювання щодо 
запропонованого  проєкту (художник-
монументаліст Тітуленко В.С) 

2 Троїцька церква 
XVIIIст с. 
Гостролуччя  
(пам'ятка 
архітектури 
місцевого 
значення) 

Київська 
область, 
Баришівська 
громада 
 с. Гостролуччя 
(край села) 

Гостролуччя - одне з найдавніших сіл 
Баришівської громади, з’являється в 
офіційних документах в 1590 році. На 
відміну від навколишніх сіл, в Гостролуччі 
збереглися дві найстаріші церкви на 
території Баришівської громади і до того ж 
обидві муровані. 
Троїцька церква – знаходиться поміж 
сільських садиб далі від центральної 
дороги так, що знайти її відразу не так 
легко. Храм збудований в 1785 році на 
кошти полковника Григорія Іваненка в 
стилі українського бароко, мав один купол, 
а поряд стояла дзвіниця. На жаль, до 
сьогодення збереглися лише стіни і 
частково склепіння Троїцької церкви. 

3 Старовині церкви 
Баришівської 
громади 

Баришівська 
громада, с.Бзів, 
с. Лукаші, с. 
Лу’кянівка, с. 
Перемога, с. 
Селище, с. 
Поділля 

На території Баришівської громади 
знаходиться 29 культових споруд (церков), 
з них 8 стародавніх церков – пам’яток 
культурної спадщини.  
 
 Миколаївська церкваXIX ст  
(с.Гостролуччя). Храм зведений в стилі 
класицизму на кошти поміщиці 
Катерини Лаузберг в 1834 році. Вхід до 
церкви пролягає через дзвіницю і довгу 
галерею, інтер’єр храму прикрашає 
старовинний іконостас. Церква діюча, 
належить православній громаді. У 2019 
році була повністю реставрована. 
 Троїцька церква XVIIIст  (с. 
Гостролуччя) Храм збудований в 1785 
році на кошти полковника Григорія 
Іваненка в стилі українського бароко, 
мав один купол, а поряд стояла дзвіниця. 
На жаль, до сьогодення збереглися лише 
стіни і частково склепіння Троїцької 
церкви. 
 Церква Миколая Чудотворця(с. 

Бзів), збудована селянами в 1863 році, 
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і через це є найдавнішою дерев’яною 
спорудою на території Баришівської 
громади  

 Вознесенська церква (с Лук’янівка), 
збудована селянами в 1879 році в 
стилі класицизму. Храм діючий, 
належить православній громаді. 

 Церква Різдва Богородиці (с. 
Перемога) збудована з дерева силами 
і на кошти  селян в 1892 році. Церква 
єдина споруда в селі, яка уціліла у 
вогні Другої світової війни. Через те, 
що церкву перебудовували і 
використовували не за призначенням, 
вона втратила свій первісний вигляд. 
Лише в 1992 році храм повернули 
церковній громаді. Церква 
діюча,належить православній громаді. 

 
 Церква Архистратига Михаїла (с. 

Лукаші), зведена з дубового брусу 
селянами у 1896 році. Інтер’єр храму 
прикрашає високий старовинний 
іконостас. Церкву вінчають п’ять 
шатрових куполів, а над входом до 
храму височіє сорокаметрова 
дзвіниця.  Церква діюча, належить 
православній громаді 

 Храм Георгія Переможця 
(Змієборця) (с. Селище), збудований 
з дерева селянами в 1913 році. Хоч 
зведена церква в притаманному на той 
час єпархіальному стилі, проте купола 
зроблені в стилі козацького бароко. 
Храм просторий, може вмістити понад 
тисячу осіб. Південне крило церкви 
відділено для проведення там 
богослужінь в холодну пору року. 
Храм діючий, належить православній 
громаді 

 Покровська церква (с. Поділля) За 
одними даними церкву звели селяни в 
1874 році, за іншими - в 1905-му. 
Храм дерев’яний, доволі просторий, 
має три престоли, вінчають церкву 
п’ять шатрових куполів, а над входом 
височіє дзвіниця.  Церква діюча, 
належить православній громаді. 

4 Краєзнавчий 
музей 

Смт. Баришівка, 
в. Б. 
Хмельницького, 
23-А 

Баришівський краєзнавчий музей 
засновано у 1977 році. В цьому 
приміщенні з 1920 по 1923 рік працював 
учителем один з найвидатніших поетів-
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неокласиків М.К.Зеров, тому Баришівку по 
праву називають «столицею неокласиків». 

5 Музей 
Т.Г.Шевченка 

Смт. Баришівка 
вул. Центральна, 
буд. 5  

Баришівський музей Т.Г.Шевченка  - 
присвячений життю і творчості Тараса 
Шевченка. Засновник Баришівського 
музею Шевченка - український історик, 
заслужений працівник культури Василь 
Семенович Костенко (1912–2001), який 
подарував свою приватну колекцію 
шевченкіани Баришівці, яка і стала 
основою Баришівського музею, створеного 
1987 року.  
В колекції є прижиттєві видання творів 
Т.Г.Шевченка. Крім друкованих видань, 
представлено ще й колекції марок, 
пам’ятних значків, кераміки з портретом 
Кобзаря. В музеї зберігається одна з 
чотирьох посмертних масок Т.Г.Шевченка. 
Музей має особистий ID-код, завдяки 
якому можна дізнатися історію його 
заснування. 

6 Пам’ятний знак 
героям-козакам 
Бориспільської, 
Вороньківської, 
Баришівської та 
Березанської 
сотень 
Переяславського 
полку, їхнього бою 
проти московсько-
більшовицьких 
загарбників (смт 
Баришівка, 
вокзал) та місце 
бою, де вони 
загинули (с. 
Коржі) 

смт Баришівка 
вул. 
Привокзальна, 3, 
та місце бою на 
р.Трубіж 
(неподалік с. 
Коржі) 

Пам’ятка, що розташована на 
Баришівському вокзалі являє собою 
гранітну плиту з написом «Вічна слава 
героям-козакам, які віддали своє життя за 
Волю і Честь України в бою з московсько-
більшовицькими загарбниками на берегах 
р. Трубіж під станцією Баришівка. 4 
лютого 1919 року. Командував козацькими 
загонами отаман Іван Черпак. Померти за 
Батьківщину означає жити вічно в 
народній пам’яті».  
Бій на Трубежі (місце бою - залізничні 
колії с. Коржі). 4-5 лютого 1919 року 
близько трьохсот українських козаків (за 
іншими даними — 170) повторили подвиг 
Героїв Крут. Вони утримували упродовж 
двох діб наступ загарбницького війська 
московських окупантів, щоб виграти час 
для евакуації українського уряду з Києва 
до Житомира. Вороньківська сотня під 
проводом отамана Івана Черпака виїхала 
на річку Трубіж, що неподалік села Коржі 
Баришівського району (залізнична лінія 
Київ — Харків), близько п’ятдесяти 
кілометрів від столиці. На жаль, у той 
критичний час у розпорядженні 
української влади, як і за аналогічної 
ситуації попереднього, 1918 року, не 
виявилося регулярних збройних 
формувань для відбиття ворога. До них 
приєдналися козаки Бориспільської і 
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Баришівської сотень Переяславського 
полку. Вони розібрали залізничну колію, 
замінували міст та зайняли оборонні 
позиції. Саме там мали їхати більшовицькі 
війська бронепоїздами на Київ. До 
козацького загону долучилося місцеве 
населення; вони разом гідно боролися з 
ворогом, але сили були нерівними… Два 
дні тривав запеклий бій. Козаки мали на 
озброєнні лише чотири кулемети, зо дві 
сотні гвинтівок, шаблі й револьвери, 
обмаль набоїв. План був такий: зайняти 
оборону на правому березі річки, а на 
лівому, звідки мав з’явитися ворог, 
пошкодити колію, щоб перший 
більшовицький поїзд на повній швидкості 
зійшов з рейок і перегородив шлях 
наступним потягам. Таким чином вдалося 
б затримати на кілька днів наступ ворога 
на Київ. 
Але повною мірою здійснити задумане не 
вдалося. Знайшовся зрадник, який видав 
план операції більшовикам. Тому їхній 
бронепоїзд зупинився перед пошкодженим 
відрізком колії, червоні заходилися 
лагодити колію і обстрілювати з гармат 
позиції українців. Козаки намагалися 
вогнем з кулеметів і гвинтівок 
перешкодити ворогам відновити рух 
поїздів. Проте перевага була на боці 
ворога. До більшовиків прибувало 
підкріплення, козаки потрапили у 
безвихідну ситуацію: не було від кого 
чекати допомоги... 

7 Меморіальний 
комплекс 
загиблим 
Захисникам 
України в різні 
часи 

Смт. Баришівка, 
вул. Центральна 

Пам’ятник загиблим під час Другої 
Світової війни, Воїнам-інтернаціоналістам, 
меморіальна дошка пам’яті загиблим 
військовослужбовцям-землякам в зоні 
АТО та пам’ятний знак загиблим за 
незалежність України. 

8 Пам’ятник, 
встановлений біля 
Шкірзаводу на 
місці масового 
розстрілу 
єврейського 
поселення у 
листопаді 1941 
року(гранітна 
стела) 

Смт Баришівка, 
провулок 
Заводський 

2018 р до Баришівки завітало подружжя 
Беренбаум, які проживають в місті 
Денвер, штату Колорадо в США. Метою 
їхньої поїздки було дізнатися про своїх 
предків діда Герша та його дружину, які 
проживали в Баришівці до 1915р. Гостей 
цікавили місця, де  проживало єврейське 
населення, знаходилась синагога та 
стародавнє  єврейське кладовище. 21.11. 
2013 рік - надзвичайний та повноважений 
посол держави Ізраїль в Україні – пан 
Реувен Дін Ель та перший секретарь 
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посольства держави Ізраїль в Україні Гай 
Гіладі прйняли участь у  Мітингу-реквіємі 
біля Братської могили мирних жителів 
єврейської національності розстріляних в 
1941 році. 

 
9 Село Перемога 

(Ядлівка) 
Баришівська 
громада, с. 
Перемога 

Нескорена вогнем земля 
Село Перемога – до 1945 року мало назву  
Ядлівка. Село Баришівського громади, яке 
під час ІІ Світової війни було повністю 
спалено нацистами, але після закінчення 
бойових дій його мешканці повернулися 
назад  і відродили село, через що воно і 
отримало назву Перемога.  
Пам'ятний знак у вигляді хреста, що 
встановлений перед храмом, зроблено за 
проектом художника Володимира 
Сергійовича Тітуленка. Цей хрест є 
втіленням подяки селян Богу за 
відродження села з попелу, адже власне 
церква єдина споруда, яка не постраждала 
у вогні війни, власне з храму почалася 
нова сторінка відродженого села. 

10 Музейні кімнати 
с.Веселинівки  

Баришівська 
громада, с. 
Веселинівка  

У 2010 році в БК села Веселинівка 
створено музейні кімнати «Художньо-
побутових виробів с. Веселинівка» та 
«Наш край у роки Другої світової війни».  
Окрема експозиція висвітлює життя і 
творчість землячки, художниці, майстра 
народного мистецтва Ганни Федосіївни 
Собачко-Шостак, творчість якої відома 
далеко за межами України. 

11 Музейні кімнати 
с.Гостролуччя 

Баришівська 
громада, с. 
Гостролуччя 

У 2009 році в будинку культури с. 
Гостролуччявідкрито першу музейну 
кімнату, яка дала поштовх для створення 
інших сучасних краєзнавчих музейних 
кімнат (Кімната предметів народного 
побуту , Краєзнавча кімната «Село моє! О 
скільки таїн земля  твоя і пам’ять зберіга», 
Музейна кімната землякам, які прославили 
Гостролуцький край «Їх надихала рідна 
земля», Кімната бойової слави), які 
створені за ініціативи та за участю 
любительського об’єднання «Криниця», 
що діє при бібліотеці села Гостролуччя, за 
підтримки сільського голови 
В.А.Галушки, допомоги спонсорів «Ниви 
Переяславщини» та УІФК-Агро».  
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Таблиця 22. Можливості для розміщення гостей у готелях, пансіонатах, турбазах 

Заклад Кількість  
Річна 
заповнюваність, 
% 

 Готель «Транзит» (смт. Баришівка, 
залізничний вокзал) 
Тел. 067 837 1101 
Коваленко В.А 
 

 16 осіб 
(номери з усіма 
зручностями)місткість 
8 осіб (номери із 
зручностями на 
поверсі) 

80% 

Міні-готель «Прем’єра» (траса Київ-Харків) 
Тел: 067 446 2829 
Ніна Борисівна Бойко 

 15 осіб 85% 

Автосервісний комплекс «Чумацький 
шлях» (траса Київ-Харків) 
Колесник О.В. 
Тел. 097 311-80-14 (тільки налічкою) 

  20 осіб 90% 

Міні-готель «Огоньок» (траса Київ-Харків) 
Тел. 067 50004868 
(Безверха Галина Борисівна) 

 8 осіб 80% 

ДП ДОТ СТ «Ювілейний»  
Баришівська громада, с. Дернівський ліс 
(окрім зими і літа) 
Тел. 098 6029560 
Лайтар Едуард Григорович  

100 осіб 90% 

 
4.9. Житлово-комунальна та енергетична інфраструктура 
Станом на 01.01.2020на території Баришівської селищної ради 

функціонує 7 комунальних підприємств селищної та районної рад, що надають 
житлово-комунальні послуги у територіальній об’єднаній громаді. 

Вищевказаними підприємствами житлово-комунального господарства 
надаються житлово-комунальні послуг всім групам споживачів. Рівень сплати 
за житлово-комунальні послуги склав – 91,8 %, безпосередньо населення – 
92,7%.   

 
4.9.1. Житловий фонд 
Таблиця 23. Стан житлового фонду громади 

Показники 2018 2019 
Заселені будинки разом 78 78 
у тому числі:- індивідуальні будинки — — 
Житловий фонд, тис. кв. м загальної площі 155,2 155,2 
% помешкань, підключених до комунального 
водопостачання 

96 96 

% помешкань, підключених до комунального 
газопостачання 

98 98 

% помешкань, підключених до комунальної 
системи каналізації 

92 92 

% помешкань, підключених до центрального 
опалення 

— — 
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Таблиця 24. Введення нового житла (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли 
до складу ОТГ) 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 
Новозбудовані житлові будинки 
разом 

111 97 95 100 58 

у тому числі індивідуальні будинки 111 97 95 100 58 
Середній розмір нового 
помешкання, м2 

95 86 85 92 92 

Середня ринкова ціна 1 м2 площі 
нового помешкання, грн.: 

     

- в індивідуальних будинках      
- в багатоквартирних будинках      

 
Таблиця 25. Забезпеченість житлом (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли 

до складу ОТГ) 
 2016 2017 2018 2019 

Усь
ого 

у тому числі 

Усь
ого 

у тому числі 

Усь
ого 

у тому числі 

Усь
ого 

у тому числі 
міськ

і 
посе
ленн

я 

сільс
ька 

місце
вість 

міськ
і 

посе
ленн

я 

сільс
ька 

місце
вість 

міськ
і 

посе
ленн

я 

сільс
ька 

місце
вість 

міськ
і 

посе
ленн

я 

сільс
ька 

місце
вість 

Забеспечення житлом  постійно проживаючого населення, на одну особу, м2 
Бариші
вський 
р-н 

38,
2 31,9 40,8 

38,
8 32,2 41,7 

39,
5 32,7 42,5 

39,
9 33,2 42,8 

             
Київсь
ка 
область 

35,
1 27,8 46,9 

35,
9 28,4 48,0 

35,
9 28,3 48,1 

36,
3 28,7 48,5 

Загальна площа житла, тис. м2 

Бариші
вський 
р-н 

138
7,0 343,0 

1044,
0 

139
4,0 345,0 

1049,
0 

139
8,0 346,0 

1052,
0 

140
1,0 349,0 

1052,
0 

 
4.9.2. Комунальна інфраструктура та інженерні мережі 
Таблиця 26. Водопостачання та водовідведення 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 
Протяжність мереж водопостачання, км 133,5 133,5 133,5 134,5 134,5 
Протяжність мереж водовідведення, км 44,05 44,05 44,05 44,05 44,05 
Споживання питної води, тис. м3 – 
всього, 
у тому числі: 

440,9 428,5 444,3 436,9 417,8 

- населення 401,8 384,2 394,3 386,9 365,3 
- підприємства 39,1 44,3 50,0 50,0 52,5 

 
Таблиця 27. Теплопостачання (на рік) 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 
Протяжність мереж, км 8,329 8,139 8,074 7,846 6,755 
Опалення, Гкал - всього, 14793,7 16616,5 14781,9 15004,5 11105,4 
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у тому числі: 
- населення 4944,7 5298,7 4516,6 4919,9 3923,3 
- підприємства 9849,0 11317,8 10265,3 10084,6 7182,1 
Проектна потужність 36,58 35,7 35,7 33,2 33,2 

 
Таблиця 28. Газопостачання 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 
Протяжність мереж, км 1671,317 1672,169 1673,888 1675,955 1677,757 
Споживання газу, тис. м3 - всього, 
у тому числі: 

19405,0 18870,7 17888,4 18732,2 17008,7 

- населення 17943,5 17376,0 16319,8 16579,9 14662,3 
- підприємства 1461,5 1494,7 1568,6 1972,3 2346,4 
Проектна потужність — — — — — 

 
4.10. Соціальна інфраструктура 
 
4.10.1. Мережа закладів освіти 

Одним із пріоритетів Баришівської селищної ради ОТГ є забезпечення 
конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання 
якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, 
оновлення та удосконалення змісту, форми і методів організації навчально-
виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, 
сприяння інноваційного розвитку освітнього середовища, збереження та 
вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх закладів відповідно до 
потреб територіальної громади , забезпечення належного рівня їх поточного 
утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’ю дітей, 
забезпечення всі раціональним, якісним та безпечним харчуванням, 
впровадження нових технологій з розвитку освіти. 

На території Баришівської селищної ради працює десять шкіл І-ІІІ 
ступенів, в яких навчається 2802 учні та 260 дітей дошкільного віку, та 5 шкіл І-
ІІ ступенів, в яких навчається 342 учні та 120 дітей дошкільного віку. 

Дошкільну освіту надають шість закладів, які відвідують 615 дітей. 
Також на території селищної ради є центр позашкільної роботи «Мрія» та 

Баришівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат. 
 
Таблиця 29. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 

Показники 2019 

Кількість дошкільних закладів, одиниць 6 
Кількість дітей в дошкільних закладів, тис. осіб 0,597 
Завантаженість дошкільних закладів (дітей на 100 
місць) 

133 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, 
одиниць 

15+1філі
я 

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах, осіб 

3234 

Кількість вчителів у загальноосвітніх навчальних 
закладах, осіб 

352 

 
Таблиця 29-1. Перелік та опис дошкільних та шкільних закладів 
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№ 
п/п 

Назва та місце 
розміщення 

Рік 
побудови 

чи 
капремонту 

Проектна 
потужність 

наповненість Основна 
проблема 

 1  Баришівський 
навчально-виховний 
комплекс «гімназія – 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» 
Баришівської 
селищної ради (смт 
Баришівка вул. Добра, 
17) 

 1978  960  796  Капітальний 
ремонт щодо 
покращення 
будівлі. 
Утеплення фасаду 
Баришівського 
навчально-
виховного 
комплексу 
"гімназія - 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів" 
Баришівської 
селищної ради 
Кииївської 
області по вул. 
Добра, 17 смт 
Баришівка, 
Баришівського р-
ну, Київської 
області 
(коригування)", 
капітальний 
ремонт 
харчоблоку, 
взяття на баланс 
твердопаливної 
котельні 

 2  Баришівська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів імені 
Миколи Зерова 
Баришівської 
селищної ради (смт 
Баришівка вул. 
Центральна, 33 
основне приміщення) 
 
смт Баришівка вул. 
Богдана 
Хмельницького, 22а 
початкова ланка 

 1981  560  822  Капітальний 
ремонт даху, 
капітальний 
ремонт 
внутрішніх 
приміщень,  
протипожежні 
заходи, 
будівництво 
газової котельні. 

 

 

 

Облаштування 
подвір’я 
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3 Бзівський навчально-
виховний комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – 
дитячий садок» 
Баришівської 
селищної ради (с. Бзів 
вул. Свято-
Миколаївська, 30) 

1989 306 94 Капітальний 
ремонт щодо 
покращення 
енергозбереження 
двоповерхової 
будівлі Бзівського 
навчально-
виховного 
комплексу 
«Загальноосвітній 
навчальний 
заклад І-ІІІ 
ступенів – 
дошкільний 
навчальний 
заклад», 
капітальний 
ремонт даху 

4 Веселинівський 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – 
дитячий садок» 
Баришівськоїселищної 
ради (с. Веселинівка 
вул. Богдпнп 
Хмельницького, 90) 
Дошкільний підрозділ 
Веселинівського НВК 
(с. Веселинівка вул. 
Довженка, 29) 

1948 145 94 Капітальний 
ремонт 
Веселинівського 
НВК по вул. 
Богдана 
Хмельницького, 
90 с. Веселинівка 
Баришівського 
району Київської 
області, 
протипожежні 
заходи, 
облаштування 
спортивного 
майданчика. 

 

 

Капітальний 
ремонт (санація) 
початкової школи  
Веселинівського 
навчально-
виховного 
комплексу 
"загальноосвітня 
школа І-ІІ 
ступенів - 
дитячий садок" 
Баришівської 
селищної ради по 
вул. Довженка, 29 
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с. Веселинівка, 
Баришівського 
району, Київської 
області 
(коригування), 
протипожежні 
заходи, 
облаштування 
спортивного 
майданчика. 

5 Волошинівський 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 
дитячий садок» імені 
Героя України 
Руслана Лужевського 
Баришівської 
селищної ради (с. 
Волошинівка вул. 
Шкільна, 15) 

1975 560 307 Капітальний 
ремонт щодо 
покращення 
енергозбереження 
будівлі.  
Утеплення фасаду 
та заміна 
покриття даху 
Волошинівського 
навчально-
виховного 
комплексу 
"загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів - 
дитячий садок" 
імені Героя 
України Руслана 
Лужевського 
Баришівської 
селищної ради 
Київської 
області" за 
адресою: 
Баришівський 
район, с. 
Волошинівка, 
вул. Шкільна, 15 
(коригування), 
придбання 
шкільного 
автобусу (3 шт). 

6 Подільська філія 
Волошинівського 
навчально-виховного 
комплексу 
«загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 
дитячий садок» імені 
Героя України 
Руслана Лужевського 
Баришівської 

1940 320 47 Протипожежні 
заходи 
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селищної ради (с. 
Поділля вул. Шкільна, 
3) 

7 Гостролуцький 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – 
дитячий садок» 
Баришівської 
селищної ради (с. 
Гостролуччя вул. 
Якова Богдана, 10) 

1954 250 62 Облаштування 
спортивного 
майданчику, 
відсутність 
спортивної зали, 
взяття на баланс 
твердопаливної 
котельні 

8 Коржівська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів 
Баришівської 
селищної ради (с. 
Коржі пл. Миколи 
Семеняки, 2) 

1982 320 170 Енергоефективні 
заходи, 
капітальний 
ремонт 
харчоблоків, 
протипожежні 
заходи 

9 Лукашівський 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 
дитячий садок» 
Баришівської 
селищної ради (с. 
Лукаші вул. 
Центральна, 1) 

1954 332 184 Капітальний 
ремонт 
харчоблоку та 
спортивної зали, 
заміна вікон, 
протипожежні 
заходи 

10 Морозівський 
навчально-виховний 
комплекс 
«спеціалізована 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів  
з поглибленим 
вивченням окремих 
предметів –  
ясла-садок» імені 
Дениса Поповича 
Баришівської 
селищної ради (с. 
Морозівка вул. 
Садова, 15а) 
 
Дошкільний підрозділ 
Морозівського НВК 
ім. Д. Поповича (с. 
Морозівка, 
приміщення 
знаходиться в оренді ) 

1974 560 376 Протипожежні та 
енергоефективні 
заходи, 
облаштування 
ганку, 
капітальний 
ремонт 
харчоблоку, 
взяття на баланс 
твердопаливної 
котельні 
 
 
 
 
 
 
 
Капітальний 
ремонт 
харчоблоку 



54 
 

11 Паришківський 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – 
дитячий садок» 
Баришівської 
селищної ради (с. 
Паришків вул. 
Центральна, 38) 

1994 150 100 Протипожежні 
заходи 

12 Перемозький 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 
дитячий садок» 
Баришівської 
селищної ради (с. 
Перемога вул. 
Старокиївська, 8) 

1961 560 124 Капітальний 
ремонт будівлі 
Перемозького 
НВК – дитячий 
садок по вул. 
Старокиївська, 8 в 
с. Перемога 
Баришівського 
району Київської 
області, 
протипожежні та 
енергоефективні 
заходи, 
капітальний 
ремонт даху, 
ремонт 
каналізації, заміна 
вікон 

13 Рудницький 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 
дитячий садок» 
Баришівської 
селищної ради (с. 
Рудницьке вул. 
Шевченка, 4а) 

1988 360 126 Протипожежні 
заходи, заміна 
вікон, 
будівництво 
котельні згідно 
норм 

14 Сезенківський 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – 
дитячий садок» 
Баришівської 
селищної ради (с. 
Сезенків вул. 
Центральна, 31) 

1993 196 72 Протипожежні 
заходи, заміна 
вікон 

15 Селичівський 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 

1954 152 84 Протипожежні 
заходи, 
встановлення 
огорожі навколо 
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школа І-ІІ ступенів – 
дитячий садок» 
Баришівської 
селищної ради (с. 
Селичівка вул. 
Незалежності, 47б) 

закладу, 
капітальний 
ремонт 
харчоблоку 

16 Селищанський 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 
дитячий садок» 
Баришівської 
селищної ради (с. 
Селище вул. 
Паризької Комуни, 21) 

1993 306 146 Протипожежні та 
енергоефективні 
заходи, 
капітальний 
ремонт даху, 
заміна вікон 

17 ДНЗ «Промінь» (смт 
Баришівка пров. 
Миру, 6) 

1977 140 143 Капітальний 
ремонт ДНЗ 
"Промінь", 
протипожежні 
заходи 

18 ДНЗ «Теремок» (смт 
Баришівка вул. 
Софіївська, 34/35) 

1994 240 175 Завершити 
утеплення ДНЗ 
«Теремок», 
протипожежні 
заходи 

19 ДНЗ «Золотий 
ключик» (смт 
Баришівка вул. 
Богдана 
Хмельницького, 22а) 

2014 110 163 Облаштування 
воріт пожежного 
заїзду 

20 ДНЗ «Чебурашка» (с. 
Лукянівка, вул. 
Кірпоноса, 1) 

2009 25 18 Капітальний 
ремонт 
приміщення та 
харчоблоку 

21 ДНЗ «Ялинка» (с. 
Коржі, вул. 
Грушевського, 20) 

1974 120 67 Протипожежні 
заходи, 
встановлення 
дитячого 
майданчику 

22 ДНЗ «Лісова казка» (с. 
Дернівка вул. 
Суворова, 1) 

2010 50 19 Облаштування 
харчоблоку 

 
4.10.2. Мережа закладів охорони здоров’я 
Усі мешканці громади можуть отримати первинну та невідкладну 

медичну допомогу в  25 закладах, в тому числі:Баришівська медична 
амбулаторія загальної практики сімейної медицини;9 медичних амбулаторій по 
селах, 10 фельдшерсько-акушерських пунктів, 5 фельдшерських пунктів та в 
лікарських амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. В центрі 
громади функціонує багатопрофільна центральна районна лікарня. 
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4.10.3. Заклади культури 

На території Баришівської селищної ради налічується 23 клубних заклади 
культури, 22 бібліотеки, 2 музеї (1 краєзнавчий музей та музей Т.Г.Шевченка), 
КЗ БРР «ПСМНЗ Баришівська дитяча музична школа». 

 Заклади культури працюють з метою створення умов для самодіяльної 
творчості, формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення 
культурних потреб і організації відпочинку населення, задоволення культурних 
потреб, максимальний охват мистецькою освітою, доступу до новітньої 
інформації та організації відпочинку населення Баришівської громади. 

  Пріоритетність напрямків роботи закладів визначають функції: 
культурно-творча, культурно-виховна, пізнавальна, рекреативно-розважальна 
(відпочинку), методична. 

   Розроблено проектні ідеї, які дозволять ефективно реалізувати 
пріоритетні завдання Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 
року: побудова прибудови концертного залу та залу хореографії КЗ БРР 
«ПСМНЗ Баришівська дитяча музична школа», побудова літнього майданчику 
на території Баришівського районного будинку культури, збереження народних 
традицій і фольклору, розвиток народної творчості, відродження художніх 
промислів «Скарбниця культури» (придбання автобуса для поїздок), 
Капітальний ремонт покрівлі та вимощення районного будинку культури, 
краєзнавчого музею, музею Т.Г.Шевченка, капітальний ремонт фасадів КЗ БРР 
«ПСМНЗ «Баришівська ДМШ» та сільського клубу с. Пасічна Баришівського 
району (розроблено проектно-кошторисні документації на ремонт покрівель та 
фасадів ДМШ).           

 
Таблиця 30. Місткість споруд культурно-спортивного призначення 

Споруда 
Скільки 

відвідувачів 
вміщує 

Події чи заходи, що викликають найбільший 
приплив гостей 

Культурно-
мистецький центр 
Баришівської 
селищної ради. 

500 Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів селища і 
громади; святкові концерти, присвячені масовому святу 
Колодія, Міжнародному Жіночому дню               8 
Березня, Дню захисту дітей, Дню медичного працівника, 
Дню освітянина тощо; звітні концерти колективів 
художньої самодіяльності, концертні програми 
професійних колективів та окремих виконавців; 
розважальні циркові та театралізовані програми для 
дітей і дорослих; відбіркові обласні фестивалі-конкурси 
(за жанрами); обласні святкові заходи; ювілейні дати 
колективів; фестивалі-конкурси місцевого рівня: молоді 
голоси, конкурс читців, конкурс бандуристів, конкурс 
гітаристів тощо; святкові концерти з нагоди професійних 
свят; урочистий захід «Гордість Баришівської громади» 
в галузі культури, обасні академконцерти, вечори 
відпочинку для молоді, державні свята. 

Баришівська 
центральна 

50 Засідання любительських об’єднань та клубів за 
інтересами: молодіжний клуб «Бригантина», 
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бібліотека для 
дорослих. 

літературно-мистецьке об’єднання «Краєзнавча 
Баришівщина»; зустрічі відомими людьми: 
письменниками, митцями, художниками тощо; 
презентації книг; літературні вечори;  майстер-класи з 
декоративно-прикладного мистецтва; бібліотечні годин; 
екскурсії до бібліотек; інформаційні години для 
ознайомлення з українськими національними 
традиціями, звичаями та культурою для дітей та жителів 
громади;краєзнавчі зустрічі;заходи патріотичного 
спрямування; респект-зустрічі з учасниками АТО тощо. 

Баришівська 
бібліотека для 
дітей. 

40 Засідання любительських об’єднань та клубів за 
інтересами, зокремаінтелектуального клубу «Інтек»; 
зустрічі відомими людьми: письменниками, митцями, 
художниками тощо; презентації книг; літературні 
вечори; бібліотечні годин; екскурсії до бібліотек; 
інформаційні години; заходи патріотичного спрямування 
тощо. 

Комунальний 
заклад 
Баришівської 
селищної ради 
«Початковий 
спеціалізований 
мистецький 
навчальний заклад 
Баришівська 
дитяча музична 
школа». 

309 учнів Звітні концерти, випускні вечори, святкові концерти для 
батьків, концертні програми відомих музикантів та 
випускників школи, тематичні показові заняття для 
дітей, збори трудового колективу школи, батьківські 
збори по класах виклпдачів, академічні концерти учнів 
по відділах, виробничі наради, відкриті уроки, секційні 
засідання. 

Музей 
Т.Г.Шевченка. 

40 Тематичні екскурсії для дітей, жителів та гостей селища 
Баришівка та громади; урочисті нагородження 
переможців конкурсів творчості Т.Г.Шевченка; екскурсії 
для закордонних делегацій; відкриті уроки для школярів. 

Баришівський 
краєзнавчий 
музей. 

40 Тематичні екскурсії для дітей, жителів та гостей селища 
Баришівка та громади; екскурсії для закордонних 
делегацій; відкриті уроки по краєзнавству та 
Київщинознавству для школярів; засідання краєзнавців 
громади; виставки робіт народних умільців громади. 

Будинок культури 
с. Бзів 

250 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Будинок культури 
с. Волошинівка 

300 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
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колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Будинок культури 
с. Веселинівка  

400 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Будинок культури 
с. Гостролуччя 

300 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Будинок культури 
с. Коржі 

413 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Будинок культури 
с. Лукаші 

300 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Будинок культури 
с. Паришків 

400 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Будинок культури 
с. Поділля 250 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
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Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Будинок культури 
с. Сезенків 

200 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Клуб с. Борщів 

129 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Клуб с. Власівка 

100 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Клуб с. Дернівка 

202 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Клуб с. Корніївка 

413 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Клуб с. 
Лук’янівка 

130 Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
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Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Клуб с. Масківці 

200 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Клуб с. Пасічна 

130 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Клуб с. Рудницьке 

260 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Клуб с. Селище 

200 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 

Клуб с. Селичівка 

129 

Новорічно-Різдвяні заходи для дітей та жителів 
села; святкові концерти, присвячені Міжнародному 
Жіночому дню 8 Березня, Дню захисту дітей, Дню села, 
Дню Святого Валентина, Дню молоді, Дню Державного 
Прапора та Незалежності України, Дню українського 
козацтва, Дню Захисника України тощо; звітні концерти 
колективів художньої самодіяльності, циркові програми 
для дітей; збори жителів села; відзначення ювілейних 
дат, державних та професійних свят. 
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4.11. Стан навколишнього природнього середовища 
 
Стан довкілля Баришівської селищної об'єднаної територіальної громади 

можливо характеризувати як частково задовільний. Стан поводження з 
побутовими відходами на території громади є налагодженим. 

Послуги з вивезення твердих побутових відходів (далі ТПВ) на ОТГ надає 
КП БСР «Баришівська ЖЕК». Охоплення населення послугами зі збирання ТПВ 
становить 48 % населення смт Баришівка та йде процес запровадження збору та 
вивозу ТПВ в сільських населених пунктах громади.  

Існуюча система поводження з побутовими відходами на території 
Баришівської селищної об'єднаної територіальної громади характеризується: 

- середнім рівнем охоплення населення послугами з вивезення побутових 
відходів. 

– недостатньою кількістю, фізичним зносом наявного обладнання для 
транспортування побутових відходів, що не дозволяє надавати послуги 
поводження з побутовими відходами на належному рівні; 

-відсутність роздільного збирання побутових відходів, у тому числі 
небезпечних відходів у складі побутових. 

 
 4.12. Результати соціологічного дослідження – основні показники  
 
 
  Протягом лютого-березня 2020 року у громаді проводилося соціологічне 
дослідження умов життя та якості послуг, що надаються. Для цього були 
розроблені форми анкет для опитування мешканців громади та керівників 
установ, підприємств і організацій, затверджені на засіданні  робочої групи, 
організовано розповсюдження та отримання відповідей на поставлені в анкетах 
запитання. В результаті були отримані відповіді від 1196 респондентів, в тому 
числі 1177 – мешканців громади (в т.ч. 62 % - жінки, 38 % - чоловіки) та 19 
керівників підприємств. 
 
  Результати опитування мешканців громади 
 
  Найактивнішу участь в опитуванні прийняли такі версти населення, як 
наймані працівники – 34,9%, службовці – 22%, безробітні – 12,3%, а також 
студенти – 8,7, пенсіонери – 16,1%, підприємці – 3,3% і керівники – 2,7%. За 
віковою категорією 24,7% громадян віком 40-50 років та 34,1% - 25-40 років, 
молодь до 25 років – 9,7%, люди віком 50-60 років – 19,9% та люди пенсійного 
віку проголосували в кількості 11,7%. 
  Більша частина населення громади – 36 % опитаних – задоволені 
умовами і вважають комфортним проживанням в громаді; 24 % - опитаних 
відповідають, що змушений тут жити;  14 % - хочуть, щоб тут жили і їхні діти; 
12 % - вважають, що не має перспектив для розвитку; 6 % - людей 



 

рекомендують свою громаду для проживання своїм знайомим; 
що в цій громаді можна реалізувати себе. Нажаль, є такі громадяни 
бажають виїхати при найменшій можливості.
Яким із нижче запропонованих тверджень Ви б охарактеризували 
Баришівську об’єднану територіальну громаду?

 
Як би Ви оцінили рівень нинішнього стану окремих показників стану 
громади? 
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13,3

ТУТ КОМФОРТНО ЖИТИ МЕНІЯ ХОЧУ, ЩОБ ТУТ ЖИЛИ МОЇ ДІТИЯ ПРОСТО ЗМУШЕНИЙ ТУТ ЖИТИ
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Рівень надання освітніх послуг (%)

Робота дошкільних установ (%)

Екологічний стан (%)

Інфраструктура відпочинку та дозвілля (%)

Безпека мешканців (%)

Умови для започаткування та ведення власного 

Можливості працевлаштування (%)
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Відмінно

ендують свою громаду для проживання своїм знайомим; 
що в цій громаді можна реалізувати себе. Нажаль, є такі громадяни 
бажають виїхати при найменшій можливості. 
Яким із нижче запропонованих тверджень Ви б охарактеризували 

об’єднану територіальну громаду?

Як би Ви оцінили рівень нинішнього стану окремих показників стану 
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ендують свою громаду для проживання своїм знайомим; 4 % - вважать, 
що в цій громаді можна реалізувати себе. Нажаль, є такі громадяни 4 %, що 

Яким із нижче запропонованих тверджень Ви б охарактеризували 
об’єднану територіальну громаду?

 

Як би Ви оцінили рівень нинішнього стану окремих показників стану 

 

4,2 5,4

ТУТ НЕ МАЄ ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ РОЗВИТКУЯ ТОЧНО ВИЇДУ ЗВІДСИ ПРИ НАЙМЕНШІЙ МОЖЛИВОСТІЯ РЕКОМЕНДУЮ СВОЮ ГРОМАДУ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ СВОЇМ ЗНАЙОМИМ
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   Як показують дані наступного опитування, найбільшою проблемою 
для населення є стан доріг та тротуарів у громаді. Проте, більшість задоволені
рівнем надання освітніх послуг та роботою дошкільних установ.
 

 

Недостатня громадська 
головною проблемою більшості опитаних громадян і становить 
безробіття – 36%, а також відсутність зовнішніх інвестицій на території 
громади заважає розвитку економіки, так вважають 

В якій послідовності (перше, друге, третє і т.д.) Ви б розмістили 
нижче представлені завдання, які необхідно здійснити для розвитку 
громади? 

ІНШЕ – НЕ БІЛЬШЕ ОДНІЄЇ ПОЗИЦІЇ
НИЗЬКА ЯКІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НИЗЬКА ЯКІСТЬ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ЗАБРУДНЕНІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ

ЗНАЧНА ЧАСТКА НАСЕЛЕННЯ СТАРШОГО ПРАЦЕЗДАТНОГО 
ЗНОШЕНІСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 

НЕДОСТАТНЯ ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ
НЕДОСТАТНЯ ІНФОРМОВАНІСТЬ ПРО ГРОМАДУ ЗА ЇЇ 

ВІДСУТНІСТЬ ВНУТРІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ
НЕСПРИЯТЛИВІ УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ВІДСУТНІСТЬ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
НИЗЬКА ЯКІСТЬ (ВІДСУТНІСТЬ) ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ 

ЗАСМІЧЕНІСТЬ ДОВКІЛЛЯ
ПОШИРЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ, АЛКОГОЛІЗМУ, НАРКОМАНІЇ

ВІДСУТНІСТЬ ЗОВНІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ

НЕДОСТАТНЯ ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВНІСТЬ ТА 
Заважає розвитку громади 

Як показують дані наступного опитування, найбільшою проблемою 
для населення є стан доріг та тротуарів у громаді. Проте, більшість задоволені
рівнем надання освітніх послуг та роботою дошкільних установ.

Недостатня громадська ініціативність та активність мешканців
головною проблемою більшості опитаних громадян і становить 

, а також відсутність зовнішніх інвестицій на території 
громади заважає розвитку економіки, так вважають 29 % населення.

В якій послідовності (перше, друге, третє і т.д.) Ви б розмістили 
нижче представлені завдання, які необхідно здійснити для розвитку 
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Як показують дані наступного опитування, найбільшою проблемою 
для населення є стан доріг та тротуарів у громаді. Проте, більшість задоволені 
рівнем надання освітніх послуг та роботою дошкільних установ. 

 

ініціативність та активність мешканців є 
головною проблемою більшості опитаних громадян і становить 43 % голосів, 

, а також відсутність зовнішніх інвестицій на території 
населення. 

В якій послідовності (перше, друге, третє і т.д.) Ви б розмістили 
нижче представлені завдання, які необхідно здійснити для розвитку 
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 На думку населення громади основним ресурсом для подальшого 
розвитку є прогресивна та дієва місцева влада, вигідне географічне положення 
та хороша доступність до основних міст та ринків.

Анкетування підприємців громади
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розвитку є прогресивна та дієва місцева влада, вигідне географічне положення 
та хороша доступність до основних міст та ринків.  
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На думку населення громади основним ресурсом для подальшого 
розвитку є прогресивна та дієва місцева влада, вигідне географічне положення 
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        Участь у анкетуванні взяли 19 підприємців різних напрямків діяльності. 
Основним напрямком підприємства є фізичні особи (ФОП) – 89,4%, Українські 
юридичні особи – 5,3% та громада – 5,3%. 

Сфери діяльності підприємств: 68,4% підприємства роздрібної торгівлі,            
5, 3% - перевезення, 5,3% - підприємства електро, тепло та водопостачання,                  
5,3 % - постачання інтернет послуг та телефонії та 15,8 % - інших видів 
діяльності.  
       Підприємства, керівники яких взяли участь в опитуанні, були створені 
після 1990 року: 52,6 % - в період з 2005 по 2010 роки, 26,3% - 2010-2014 роки 
та 26,3% - після 2014 року. Керівники 52,6% підприємств не очікують змін у 
2020 році, 26,3% - планують зростання, а 15,8% -  зменшення обсягів 
діяльності. 
  

 

 

        Нестачу спеціалістів певних специфічних професій, навичок персоналу 
відчувають 15,8 % жителів громади, 68,4 % – зараз ні, але будуть очікувати в 
найближчому майбутньому, 15,8 % - не відчувають. 
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З опитаної аудиторії ніхто не бажає перенести всю
діяльності до іншої громади.
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З опитаної аудиторії ніхто не бажає перенести всю
діяльності до іншої громади. 
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адміністративно-територіальних одиницях району 
(населених пунктах громади), %
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З опитаної аудиторії ніхто не бажає перенести всю чи частину своєї 
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      У реалізацію завдань, вказаних у вище поданій діаграмі вірить 
опитаних підприємців, не вірить 

 

Рівень співпраці підприємств із зазначеними організаціями

Туристичні послуги

Виробництво будматеріалів

Консультаційні та інші інтелектуалільні послуги
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С/г господарство/ рослинництво

Види економічної діяльності пріоритетні для майбутнього 

Голова громади  (%)

Заступники голови громади (%)

Селищна рада, постійні комісії ради, депутати 
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Районні органи влади (%)
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Податковий орган (%)
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Немає потреби
Незадовільна співпраця
Частково задовільна
Задовільна співпраця

У реалізацію завдань, вказаних у вище поданій діаграмі вірить 
опитаних підприємців, не вірить – 57,9 % 
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У реалізацію завдань, вказаних у вище поданій діаграмі вірить 42,1% 

 

Рівень співпраці підприємств із зазначеними організаціями 

 

Види економічної діяльності пріоритетні для майбутнього 
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Оцінка діяльності органів 
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На думку підприємців значна частина бізнесу
Проаналізувавши більш поглиблено відповіді в анкетуванні доходимо 
висновку, що базовою проблемою є слабка економіка у громаді. 
галузями економіки для майбутнього розвитку громади є сільське гасподарство 
та харчова промисловість.
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На думку підприємців значна частина бізнесу (44,2%) 
Проаналізувавши більш поглиблено відповіді в анкетуванні доходимо 
висновку, що базовою проблемою є слабка економіка у громаді. 
галузями економіки для майбутнього розвитку громади є сільське гасподарство 

овість. 
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місцевого самоврядування за 5 бальною шкалою 

 

 

 знаходиться в тіні. 
Проаналізувавши більш поглиблено відповіді в анкетуванні доходимо 
висновку, що базовою проблемою є слабка економіка у громаді. Пріорітетними 
галузями економіки для майбутнього розвитку громади є сільське гасподарство 

Виконком

5,3

(5)

21,1

(4)

36,8

…

10,5

(2)

26,3

…

Оцінка 5

0,0

Зегальна думка про громаду як місце для ведення бізнесу 
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V. Результати соціологічного дослідження – основні показники 
 
 
 

VI. SWOT-аналіз – висновки 
 

SWOT-аналіз Баришівської ОТГ 
 

SWOT-аналіз Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади 
проведено з урахуванням стану та тенденцій розвитку громади, актуальних 
проблемних питань галузей господарського комплексу та соціальної сфери. 
Також проаналізувавши статистичну інформацію описово-аналітичної частини 
(соціально-економічного аналізу розвитку громади за 2014-2019 роки), 
результати опитування думки мешканців громади та підприємців та 
пропозицій, наданих членами робочої групи з розроблення проекту Стратегії 
розвитку Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади на період 
до 2027 року визначено такі сильні й слабкі чинники (сторони) та можливі 
зовнішні впливи (можливості та загрози) на подальший соціальний та 
економічний розвиток для ОТГ. 
Таблиця 31. Результати SWOT-аналізу 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Адміністрація 

- прогресивна, дієва тацілеспрямована - недостатність власних  фінансових 
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місцева влада; 
- інформування громади пророботу та 
прийняття рішення владичерез наявні 
інформаційні ресурси; 
- створення Центрунадання 
адміністративних послуг 

ресурсів для забезпеченнясистемного 
соціально-економічного розвитку 
громади; 
- недостатній зворотній зв’язок 
адміністрації  громадою; 
- відсутність сучасних аналітичних 
систем збору, обробки та моніторингу 
даних для забезпечення більш 
ефективних процедур ухвалення 
управлінських рішень та 
використання ресурсів громади. 
 

2. Економіка 
- наявність великої кількості землі,що 
придатна для обробітку та 
вирощування екологічної с/г культур; 
- розвинена транспортна мережа; 
- наявність об’єктів нерухомості, 
доступних для інвестування; 
- значна частка працездатного 
населення; 
- налагоджена співпраця з фермерами 
та фермерськими господарствами 
 

- відтік молоді,висококваліфікованої 
робочої силиу великі міста та за 
кордон; 
- недостатня кількість робочих місць; 
- відсутність SMART-управління 
земельними ресурсами, зокрема 
відсутність інвентаризації земельних 
ресурсів. 

3. Інфраструктура 
-  наявність розгалуженої мережі 
електропостачання, 
міськоговодопостачання, 
газопостачання; 
- розвинена транспортна мережа:   дві 
автомагістралі міжнародного 
значення, залізнична дорога ; 
- встановлення системи 
відеоспостереження в громаді. 

-  застаріла на 80% матеріально-
технічнабаза комунальних 
підприємств; 
-  зношеність на 85% переважної 
більшості інженерних мереж;  
- дорожнє покриття, зокрема, 
всільській місцевості, 
потребуєремонту; 
- недостатньо розвинена 
інфраструктура безпеки; 
- недостатньо розвинена 
інфраструктура відпочинку та 
дозвілля мешканців сільських 
населених пунктів громади 
 

4.Освіта 
- наявність інфраструктури закладів 
освіти; 
- зміцнення матеріально-технічної 
бази освітніх закладів; 

- відсутність альтернативних видів 
освіти; 
- невідповідність потужностей, на які 
розраховані навчальні заклади в 
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-наявність висококваліфікованих 
педагогічних кадрів  
 

сільській місцевості; 
- відсутність закладів професійно-
технічної освіти. 
 

5.Медицина 
- розвинута система медичних 
установ; 
- значна підтримка закладів охорони 
здоров’я місцевою владою 

- недостатній рівень медичного 
обслуговування через дефіцит 
кваліфікованих спеціалістів, 
забезпеченість становить 71%; 
- застаріледіагностичне та лікувальне 
обладнання медичних закладів; 
- відсутність механізму оплати за 
надані медичні послуги в закладах  
охорони здоров’я 

6.Культура та спорт 
-збережена ефективна  мережа 
закладів культури; 
- налагоджені міжкультурні 
зв’язки; 
- візитівка громади- колективи 
народної творчості, як об’єкт 
збереження місцевого фольклору; 
- вільний доступ до мистецької 
освіти та гурткової роботи. 

- 90% закладів культури потребують 
модернізації; 
- недостатня кількість культурно-
мистецьких заходів в сільських 
населених пунктах; 
- 60%  не забезпеченість молодих 
кваліфікованих кадрів;  
- недостатнє впровадження 
креативної культурної індустрії. 
 

7. Навколишнє середовище та туризм 
- наявність природних об’єктів, в т.ч. 
корисних копалин, лісових масивів,  7 
дендропарків; водних ресурсів 
- наявність  туристичних об’єктів, в т. 
ч. пам’яток архітектури; 
- наявність дитячих оздоровчих 
закладів; 
- розроблений туристичний маршрут 
обласного рівня « Стежками 
незвіданої Баришівщини» 

- забруднюваність навколишнього 
середовища твердими побутовими 
відходами; 
- відсутній екологічний аудит 
- наявність промислових підприємств; 
- неналежна робота очисних споруд; 
- інфраструктура туризму не 
вдосконалена до сучасних вимог та 
законодавства 
 

Можливості Загрози 
Економіка 

- тенденція розвитку та популяризації 
використання альтернативної 
енергетики; 
- стійкий попит  та тенденція 
розвитку вирощування екологічної  
сільськогосподарської продукції ; 
- популяризація створення 

- військовий конфлікт на Сході; 
- відтік людських ресурсів через 
міграцію; 
- знецінення національної грошової 
одиниці; 
- зростання цін на енергоносії; 
-наслідки пандемії COVID-19 
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технопарків, індустріальних парків; 
- доступність  програм міжнародної 
технічної допомоги 

- відкриття ринку землі 

Регіональні та міжнародні контакти 
- розширення 
міжрегіональнихзв’язків; 
-участь у державних проєктах та  
проєктах міжнародної фінансово-
технічної допомоги 

- конкуренція з іншими містами та 
громадами. 

Демографічна ситуація 
- запровадження нових держаних та 
ринкових механізмів щодо 
підвищення рівня та якості життя; 
-забезпечення гідної праці та її 
відповідної оплати; 
- забезпечення якісного медичного 
обслуговування; 
- доступна та якісна освіта. 
 

- погіршення демографічної ситуації: 
старіння громади, низька 
народжуваність  

Навколишнє середовище та туризм 
- Розвиток внутрішнього 
туристичного ринку 
- вдале природно-географічне  місце 
розташування громади 

- забруднення навколишнього 
середовища, зокрема наближеність до 
зони ЧАЕС; 
- негативні наслідки зміни клімату  

Для сильних сторін Баришівської громади важливо поєднання 
можливостей для розвитку сфери рекреації з хорошим транспортним 
сполученням з доволі розвинутою промисловістю, наявністю достатньо 
розвиненої мережі навчальних закладів, системи медичних установ, розвиненої 
мережі закладів культури. 

Наявність потужних підприємств, їх розвиток та розширення 
потужностей зумовлюють соціальну активність місцевого населення, що 
проявляє себе як в громадській сфері, так і економіці. Це дозволяє громаді 
отримувати суттєві надходження до бюджету та забезпечувати надання 
визначеного законодавством України переліку публічних та соціальних послуг. 

Слід відмітити і низку локальних факторів, що посилюють унікальність 
вищезазначених: великі площі землі, що придатні для обробітку та 
вирощування с/г культур (переважно чорноземи) та водні ресурси, наявність 
об’єктів, доступних для інвестування та земель за межами населених пунктів, 
які потенційно можуть бути інвестиційними ділянками в поєднанні з 
екологічно чистим регіоном та достатньою наявністю природних ресурсів може 
сприяти позитивній динаміці розвитку Баришівської громади. 

Серед негативних факторів найзагрозливішим є негативні демографічні 
тенденції, зокрема в сільських місцевостях, природнє скорочення населення, 
недостатня кількість робочих місць з належною оплатою праці, в результаті 
відбувається відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та 
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за кордон. Недостатність власних (бюджетних) фінансових ресурсів для 
забезпечення системного соціально- економічного розвитку громади. 

Більшість навчальних закладів потребують впровадження заходів із 
теплореновації та підвищення енергоефективності, є невідповідність 
потужностей в сільських місцевостях, на які розраховані навчальні заклади. 

Недостатній рівень медичного обслуговування, особливо дефіцит 
молодих кваліфікованих спеціалістів, застаріле діагностичне та лікувальне 
обладнання медичних закладів. 

Проблема навколишнього середовища полягає у відсутності організації 
по переробці твердих побутових відходів, відсутності екологічної свідомості 
громадян. 

Підсумовуючи висновки SWOT варто зауважити, що в Баришівській ОТГ 
сильні сторони переважають над слабкими, хоча перелік останніх - великий. Є 
значна кількість загроз, але можливостей для успішного розвитку громади 
значно більше. 

До проектів, що матимуть стратегічне значення, слід віднести: розвиток 
підприємств з переробки с/г продукції, розвиток альтернативної енергетики, 
вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції, розвиток 
тваринництва, підсобних господарств, створення технопарку, розвиток 
туристичної галузі та ін. 

Участь у державних та закордонних проєктах із впровадження 
інноваційних підходів та співпраця з іншими об’єднаними громадами дасть 
змогу поліпшити економічний розвиток в  Баришівській ОТГ. 

Зрештою, всі проєкти, що реалізовуватимуться, матимуть на меті 
створення максимально комфортних умов проживання на території громади, 
привабливих як для місцевих мешканців, так і для жителів інших міст, а також 
комфортних умов для залучення інвестицій. 
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VII.Здійснення Стратегічного вибору (аналіз порівняльних переваг, вибір 

типу Стратегії та моделі розвитку) за результатами SWOT-аналізу 
 
SWOT-матриця є методом визначення конкурентних переваг, викликів, 

захищеності та ризиків, яка дозволяє виявити взаємозв'язки між внутрішніми 
чинниками – сильними та слабкими сторонами суб’єкта аналізу та зовнішніми 
впливами – можливостями та загрозами. Далі подаються варіанти кореляцій 
між внутрішніми чинниками та зовнішніми впливами, які дозволяють в 
подальшому визначити стратегію дій для реалізації можливостей у 
використанні сильних сторін та зменшення ризиків впливу на слабкі сторони 
суб’єкта аналізу. Такі варіанти називаються стратегіями й їх може бути чотири, 
а саме: 

Стратегія 1 - «Порівняльні (конкурентні) переваги». За допомогою 
матриці зв’язків між внутрішніми чинниками, а саме сильними сторонами 
суб’єкту, та зовнішніми впливами - можливостями, визначаються найбільш 
перспективні сторони, які краще за інших сприймають вплив зовнішніх 
факторів й дають сильніший поштовх соціально-економічному розвитку. 

Стратегія 2 - «Виклики». В цьому випадку матриця зв’язків будується 
між слабкими сторонами суб’єкта та зовнішніми позитивними можливостями, 
які дозволяють зменшити вразливість суб’єкта. 

Стратегія 3 - «Ризики». Матриця зв’язків між слабкими сторонами та 
загрозами дозволяє визначити найбільш слабкі місця (внутрішні чинники) 
суб’єкта аналізу при впливі негативних зовнішніх факторів - загроз, тобто 
найбільш імовірні ризики при подальшій реалізації планів розвитку громади. 

Стратегія 4 - «Захищеність». Матриця зв’язків між сильними сторонами 
суб’єкта та зовнішніми негативними впливами (загрозами) й дозволяє 
визначити які саме сильні сторони суб’єкта дозволяють нівелювати останні. 

На схемах зазначено сильний вплив сторін. Саме ці зв'язки дозволяють 
визначити конкурентні переваги, виклики, захищеність та ризики при розробці 
стратегії розвитку області. Далі вони є основою для стратегічного вибору - 
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формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку громади на 
довгострокову перспективу.  

 

 

 

 

 

 

 

Стратегія 1 
Порівняльні переваги «сильні сторони - можливості» 

 

Сильні сторони Підтримують Можливості 
прогресивна, дієва та 
цілеспрямована місцева влада 

 тенденція розвитку та 
популяризації використання 
альтернативної енергетики 

наявність великої кількості землі, 
що придатна для обробітку та 
вирощування екологічної с/г 
культур 

 стійкий попит  та тенденція 
розвитку вирощування 
екологічної  
сільськогосподарської 
продукції 

розвинена транспортна мережа  популяризація створення 
технопарків, індустріальних 
парків 

наявність об’єктів нерухомості, 
доступних для інвестування 

 доступність  програм 
міжнародної технічної 
допомоги 

значна частка працездатного 
населення 

 розширення 
міжрегіональних зв’язків 

налагоджена співпраця з 
фермерами та фермерськими 
господарствами 

 участь у державних 
проєктах та  проєктах 
міжнародної фінансово-
технічної допомоги 

наявність розгалуженої мережі 
електропостачання, міського 
водопостачання, газопостачання 

 запровадження нових 
держаних та ринкових 
механізмів щодо 
підвищення рівня та якості 
життя 

розвинена транспортна мережа:   
дві автомагістралі міжнародного 
значення, залізнична дорога 

 забезпечення гідної праці та 
її відповідної оплати 
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наявність інфраструктури закладів 
освіти 

 забезпечення якісного 
медичного обслуговування 

наявність висококваліфікованих 
педагогічних кадрів 

  
доступна та якісна освіта 

зміцнення матеріально-технічної 
бази освітніх закладів 

 Розвиток внутрішнього 
туристичного ринку 

розвинута система медичних 
установ 

 вдале природно-географічне  
місце розташування 
громади 

значна підтримка закладів охорони 
здоров’я місцевою владою 

  

візитівка громади- колективи 
народної творчості, як об’єкт 
збереження місцевого фольклору 

  

налагоджені міжкультурні зв’язки   
наявність  туристичних об’єктів, в 
т. ч. пам’яток архітектури 

  

наявність дитячих оздоровчих 
закладів 

  

Стратегія 2 
Виклики «слабкі сторони – можливості» 

 
Слабкі сторони Зменшують Можлтивості 

недостатність власних  фінансових 
ресурсів для забезпечення системного 
соціально-економічного розвитку 
громади 

 тенденція розвитку та 
популяризації використання 
альтернативної енергетики 

відсутність сучасних аналітичних систем 
збору, обробки та моніторингу даних для 
забезпечення більш ефективних процедур 
ухвалення управлінських рішень та 
використання ресурсів громади 

 стійкий попит  та тенденція 
розвитку вирощування екологічної  
сільськогосподарської продукції 

відтік молоді, висококваліфікованої 
робочої сили у великі міста та за кордон 

 популяризація створення 
технопарків, індустріальних парків 

недостатня кількість робочих місць 
 

 доступність  програм міжнародної 
технічної допомоги 

відсутність SMART-управління 
земельними ресурсами, зокрема 
відсутність інвентаризації земельних 
ресурсів 

 розширення міжрегіональних 
зв’язків 

застаріла на 80% матеріально-технічна 
база комунальних підприємств 

 участь у державних проєктах та  
проєктах міжнародної фінансово-
технічної допомоги 

зношеність на 85% переважної більшості 
інженерних мереж 

 запровадження нових держаних та 
ринкових механізмів щодо 
підвищення рівня та якості життя 

дорожнє покриття, зокрема, в сільській 
місцевості, потребує ремонту 

 забезпечення гідної праці та її 
відповідної оплати 

недостатньо розвинена інфраструктура 
безпеки 

 забезпечення якісного медичного 
обслуговування 

недостатньо розвинена інфраструктура 
відпочинку та дозвілля мешканців 
сільських населених пунктів громади 

  
доступна та якісна освіта 

відсутність альтернативних видів освіти  Розвиток внутрішнього 
туристичного ринку 

невідповідність потужностей, на які 
розраховані навчальні заклади в сільській 

 вдале природно-географічне  місце 
розташування громади 



78 
 

місцевості 
відсутність закладів професійно-
технічної освіти 

  

недостатній рівень медичного 
обслуговування через дефіцит 
кваліфікованих спеціалістів, 
забезпеченість становить 71% 

  

застаріле діагностичне та лікувальне 
обладнання медичних закладів 

  

90% закладів культури потребують 
модернізації 

  

60%  не забезпеченість молодих 
кваліфікованих кадрів 

  

недостатнє впровадження креативної 
культурної індустрії 

  

забруднюваність навколишнього 
середовища твердими побутовими 
відходами 

  

- відсутній екологічний аудит   
інфраструктура туризму не вдосконалена 
до сучасних вимог та законодавства 

  

 

Стратегія 3 
Захищеність «загрози - сильні сторони» 

 

Загрози Зменшують Сильні сторони 
військовий конфлікт на 
Сході 

 прогресивна, дієва та 
цілеспрямована місцева влада 

відтік людських ресурсів 
через міграцію 

 наявність великої кількості 
землі, що придатна для 
обробітку та вирощування 
екологічної с/г культур 

знецінення національної 
грошової 
одиниці 

 розвинена транспортна мережа 

зростання цін на енергоносії  наявність об’єктів нерухомості, 
доступних для інвестування 

наслідки пандемії COVID-19  значна частка працездатного 
населення 

відкриття ринку землі  налагоджена співпраця з 
фермерами та фермерськими 
господарствами 

конкуренція з іншими 
містами та 
громадами 

 наявність розгалуженої мережі 
електропостачання, міського 
водопостачання, 
газопостачання 

погіршення демографічної 
ситуації: старіння громади, 
низька народжуваність 

 розвинена транспортна мережа:   
дві автомагістралі 
міжнародного значення, 
залізнична дорога 

забруднення навколишнього 
середовища, зокрема 
наближеність до зони ЧАЕС 

 наявність інфраструктури 
закладів освіти 

негативні наслідки зміни  наявність висококваліфікованих 
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клімату педагогічних кадрів 
  зміцнення матеріально-

технічної бази освітніх закладів 
  розвинута система медичних 

установ 
  значна підтримка закладів 

охорони здоров’я місцевою 
владою 

  візитівка громади- колективи 
народної творчості, як об’єкт 
збереження місцевого 
фольклору 

  налагоджені міжкультурні 
зв’язки 

  наявність  туристичних 
об’єктів, в т. ч. пам’яток 
архітектури 

  наявність дитячих оздоровчих 
закладів 

 

Стратегія 4 
Ризики «слабкі сторони - загрози» 

 
Слабкі сторони Посилюють Загрози 

недостатність власних  фінансових 
ресурсів для забезпечення системного 
соціально-економічного розвитку 
громади 

 військовий конфлікт на Сході 

відсутність сучасних аналітичних 
систем збору, обробки та моніторингу 
даних для забезпечення більш 
ефективних процедур ухвалення 
управлінських рішень та використання 
ресурсів громади 

 відтік людських ресурсів через 
міграцію 

відтік молоді, висококваліфікованої 
робочої сили у великі міста та за кордон 

 знецінення національної 
грошової 
одиниці 

недостатня кількість робочих місць 
 

 зростання цін на енергоносії 

відсутність SMART-управління 
земельними ресурсами, зокрема 
відсутність інвентаризації земельних 
ресурсів 

 наслідки пандемії COVID-19 

застаріла на 80% матеріально-технічна 
база комунальних підприємств 

 відкриття ринку землі 

зношеність на 85% переважної 
більшості інженерних мереж 

 конкуренція з іншими містами та 
громадами 

дорожнє покриття, зокрема, в сільській 
місцевості, потребує ремонту 

 погіршення демографічної 
ситуації: старіння громади, 
низька народжуваність 

недостатньо розвинена інфраструктура 
безпеки 

 забруднення навколишнього 
середовища, зокрема 
наближеність до зони ЧАЕС 

недостатньо розвинена інфраструктура 
відпочинку та дозвілля мешканців 
сільських населених пунктів громади 

 негативні наслідки зміни клімату 



80 
 

відсутність альтернативних видів освіти   
невідповідність потужностей, на які 
розраховані навчальні заклади в 
сільській місцевості 

  

відсутність закладів професійно-
технічної освіти 

  

недостатній рівень медичного 
обслуговування через дефіцит 
кваліфікованих спеціалістів, 
забезпеченість становить 71% 

  

застаріле діагностичне та лікувальне 
обладнання медичних закладів 

  

90% закладів культури потребують 
модернізації 

  

60%  не забезпеченість молодих 
кваліфікованих кадрів 

  

недостатнє впровадження креативної 
культурної індустрії 

  

забруднюваність навколишнього 
середовища твердими побутовими 
відходами 

  

- відсутній екологічний аудит   
інфраструктура туризму не 
вдосконалена до сучасних вимог та 
законодавства 

  

В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між сильними сторонами 
та можливостями найбільшу підтримку через реалізацію сприятливих 
можливостей мають такі сторони: 

- наявність природних ресурсів, потенційних рекреаційних зон, 
природно - ландшафтних об’єктів водного фонду, культурної спадщини, 
заповідних територій, місць для розміщення туристів, що дає нам змогу 
впевнено розвивати туристичну галузь. 

- на світових ринках зростає попит на сільськогосподарську 
продукцію та продовольчі товари. Наявність земель сільськогосподарського 
призначення та використання їх для виробництва екологічно чистої продукції, 
використання місцевої спеціалізації дозволить утворити диверсифіковані 
робочі місця та зменшити відтік з громади кваліфікованих кадрів. 

- інтереси донорів та інвесторів саме до об’єднаних територіальних 
громад та наявність дієвої влади у співпраці з громадою дозволяє, досвід у 
реалізації проєктів, дає змогу розраховувати на додаткові кошти для реалізації 
інфраструктурних та інестиційних проєктів. 

 
Виклики 

У результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між слабкими сторонами 
та можливостями останні спроможні компенсувати перші, а саме, можливіть 
розвитку підприємств з переробки с/г продукції, вирощування екологічно 
чистої продукції та розвиток туристичної галузі зменшить відтік молоді та 
кваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон. 

Розвиток альтернативної енергетики дозволить зменшити залежність від 
дорогих енергоресурсів та в деякій мірі забрудненості навколишнього 
середовища. 

Захищеність 
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В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між сильними сторонами 
та загрозами можна визначити які позитивні внутрішні чинники дозволяють 
компенсувати зовнішні негативні фактори (загрози): 

Такі сильні сторони як наявність об’єктів для інвестування, привабливі 
природно - рекреаційні умови та значна частка працездатного населення 
дозволяє нам сміливо конкурувати з іншими громадами та містами. 

 
Ризики 

В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між загрозами та слабкими 
сторонами можна з’ясувати, на які слабкі сторони суб’єкта аналізу найбільше 
можуть вплинути негативні зовнішні фактори (загрози): 

Військовий конфлікт на Сході та відтік людських ресурсів із держави 
значно посилює таку слабку сторону як відтік молоді та висококваліфікованої 
робочої сили за межі громади. 

Погіршення демографічної ситуації, зокрема природнє скорочення 
населення, посилює таку слабку сторону як недостатня кількість дітей 
дошкільного та шкільного віку, а разом з тим невідповідність потужностей, на 
які розраховані навчальні заклади, що значно здорожчує їх утримання. 

VIII. Сценарії розвитку громади 

Розвиток ОТГ в значній мірі детермінований чинниками зовнішнього 
середовища. Однак, правильне трактування впливу, потенційних можливостей 
та загроз, які несе за собою їхня реалізація, дозволяє сформувати проактивну 
позицію громади, за якої вона виступатиме не як об’єкт, але як суб’єкт 
управління процесами, що відбуваються. За умов існування цих 
вищезазначених альтернатив можна сформулювати 2 сценарії розвитку 
об’єднаної громади: інерційний сценарій та сценарій сталого розвитку: 

Інерційний сценарій 
Припущення – національний рівень 
Військовий конфлікт на Сході України продовжується; 
Зростають видатки Бюджету на утримання армії та ВПК; 
Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ 

спостерігаємо їх імітацію; 
Децентралізація проходить мляво, основні заходи відкладаються; 
Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, 

інтервенціями НБУ на валютному ринку, продовжується неконтрольована 
інфляція; 

Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень 
залучення інвестицій не зростає; 

Податковий тиск на підприємців залишається високий, в тіні продовжує 
залишатися більше 50% малого і середнього бізнесу; 

Державна субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ скорочується і 
припиняється. 

Обсяги ДФРР скорочуються, фінансування проектів переходить на 
«ручний» режим. 
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Припущення – місцевий рівень 
Народжуваність у громаді залишається низькою; 
Сальдо міграції залишається негативним (продовжується відплив 

населення); 
Обсяги реалізованої продукції громади залишаються на тому ж рівні, в 

деяких секторах вони скорочуються; 
Інвестиційна і туристична привабливість (впізнаваність) громади низька; 
Активність громади у залученні коштів з ДФРР та програм МТД низька. 
Що відбувається 
До 2022 року кількість населення громади поступово скорочується. 

Водночас спостерігається його «старіння». Ситуацію погіршуватимуть 
міграційні процеси, молодь покидає громаду в пошуках кращої життєвої 
перспективи. 

Низький рівень народжуваності призводить до критичного скорочення 
кількості учнів в системі освіти та суттєвого здорожчання видатків на 
утримання мережі шкіл. Внаслідок скорочення освітньої субвенції зростає 
частка власних доходів громади у видатках на освіту, бюджет розвитку 
практично відсутній. 

Кількість робочих місць залишаються на тому ж рівні, рівень доходів 
громадян не перевищує середньорегіонального значення. Економічна 
активність у сільських територіях громади обмежується сировинним продуктом 
з низькою доданою вартістю. 

Через скорочення державної субвенції інфраструктура громади і 
комунальні об’єкти залишаються у критичному стані. Інженерна 
інфраструктура продовжує зношуватись. 

Сценарій сталого розвитку 
Припущення – національний рівень 
Внаслідок тиску Заходу на РФ військове протистояння на Сході України 

припиняється 
Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються 
Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, 

децентралізація та ін. 
Україна входить у стабільний 5-8-річний період середньострокового 

зростання і відновлення економіки 
Гривня стабільна 
Інвестиційна привабливість країни покращується - Україна в найближчі 

роки стає об'єктом посиленого інвестування 
Податкова реформа виводить бізнес із «тіні» 
Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок 

зростання тарифів на комунальні послуги 
Ефективно працює ДФРР 
Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку 
Припущення – місцевий рівень 
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Громада формує привабливі інвестиційні і туристичні пропозиції та 
активно просуває їх на інвестиційні ринки, тим самим підвищуючи свою 
впізнаваність в регіоні та країні; 

Громада підтримує економічну активність на своїй території, зміщуючи її 
в бік глибокої переробки с/г продукції з високою доданою вартістю; 

Громада формує свій профіль як туристично привабливої території, 
використовуючи природні та історичні переваги; 

Громада активно освоює державну субвенцію на розвиток 
інфраструктури, а також залучає кошти з ДФРР. 

Громада проводить рішучу реорганізацію мережі освітніх закладів та 
їхню поступову модернізацію 

Що відбувається 
На території громади створюються привабливі умови для розміщення 

малих і середніх високотехнологічних виробничих підприємств та сфери 
послуг для бізнесу. У громаду заходять інвестори, створюючи нові робочі 
місця. Снлищга радаспряє отганізації навчання і консультації для підприємців і 
персоналу нових підприємств. 

У громаді розвивається активний фестивальний рух. Основними видами 
туризму у громаді є історичний та оздоровчий. 

У сільських територіях інтенсифікується виробництво і переробка 
екологічної сільськогосподарської продукції. Формуються місцеві продуктові 
бренди. Місцева продукція популяризується на фестивалях і святкуваннях, які 
стають відомими у регіоні і приваблюють щораз більше учасників. 

Громада стає привабливою для підприємців, туристів і гостей. Селище 
Баришівка підсилює свої центральні функції торговельного, послугового і 
культурного центру ОТГ. 

Через активне залучення коштів державної субвенції на розвиток 
інфраструктури та з ДФРР, покращується інфраструктура на сільських 
територіях, зокрема виникають нові мультифункціональні соціальні об’єкти - 
центри сіл стають центрами громадського, економічного і культурного життя 
села. 

Внаслідок реорганізації у системі освіти зростає якість освітніх послуг. 
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IХ. Стратегічне бачення, цілі розвитку і завдання 
 

10.1. Стратегічне бачення 
Бачення сформульовано на розширеному засіданні робочої групи із 

розробки стратегії, в якому брали участь представники влади, бізнесу, 
громадськості, експерти. Отже, воно є партисипативним. Формулювання 
бачення проходило у фокус-групах, кожна з яких запропонувала свою версію 
цінностей. Результати напрацювання були узагальнені робочою групою, 
враховані підсумки проведеного опитування мешканців та представників 
бізнесу в частині «якою Ви хочете бачити громаду у 2027 році», використані 
результати проведення SWOT-аналізу. 

Наявне формулювання бачення максимально повно враховує нинішній 
стан Баришівської громади, відштовхується від наявних проблем та водночас 
пропонує позитивний варіант її розвитку. Кожна теза у баченні означає, що 
нині цієї складової бракує, але мешканці громади прагнуть змінити ситуацію, а 
саме: розвинути успішне підприємництво, але без шкоди для навколишнього 
середовища, створити сучасну інфраструктуру, перетворити Баришівську 
селищну ОТГ на туристичний та рекреаційний центр, де пануватиме здоровий 
спосіб життя та будуть створені комфортні умови для мешканців громади та її 
гостей. Зрештою, на думку розробників, це призведе до зміни якості життя на 
краще. 

Таким чином, бачення Баришівської громади доволі конкретне. Крім того, 
в баченні стисло відображені всі три стратегічні цілі, отже - і оперативні цілі. 
Таким чином, бачення стало реальним концентрованим виразом усього змісту 
Стратегії. 



 

«Баришівська громада 
столичної області. Зорієнтована на високотехнологічне екологічне сільське 
господарство та переробку його продукції, безпечна для життя та ведення 
бізнесу, з розвинутою інфраструктурою. Громада, що забезпечує надання 
якісних освітніх та медичних послуг, з сучасною сферою відпочинку, спорту та 
дозвілля в українських національних традиціях

 
10.2. Цілі розвитку 
Реалізація бачення 

метою реалізації компл
ефекти, які вдалося досягнути в попередній період розвитку. У результаті 
проведених із робочою групою та представниками зацікавлених сторін аналізу 
та дискусії були сформульовані стратегічні та операційні ц
запропонованих цілей - 
виявлених проблем громади. Останні робоча група спробувала 
переформулювати на завдання. В процесі роботи з'ясувалося, що так можна 
зробити лише стосовно частини проб
підходу, тому стали основою для операційних цілей.

В цілому, структура стратегічних та операційних цілей виглядає так:
 

10.3. Результати опитування щодо вибору типу Стратегії та 
стратегічного бачення 

 В опитуванні взяло 

33%

Баришівська громада – інвестиційно та туристично приваблива територія 
столичної області. Зорієнтована на високотехнологічне екологічне сільське 
господарство та переробку його продукції, безпечна для життя та ведення 
бізнесу, з розвинутою інфраструктурою. Громада, що забезпечує надання 

медичних послуг, з сучасною сферою відпочинку, спорту та 
дозвілля в українських національних традиціях.» 

лі розвитку - стратегічні та операційні, завдання
Реалізація бачення Баришівської ОТГ вимагає відповідної підготовки. З 

метою реалізації комплексного підходу до планування було проаналізовано 
ефекти, які вдалося досягнути в попередній період розвитку. У результаті 
проведених із робочою групою та представниками зацікавлених сторін аналізу 
та дискусії були сформульовані стратегічні та операційні ц

 результати, отримані завдяки SWOT
виявлених проблем громади. Останні робоча група спробувала 
переформулювати на завдання. В процесі роботи з'ясувалося, що так можна 
зробити лише стосовно частини проблем. Інші вимагали значно ширшого 
підходу, тому стали основою для операційних цілей. 

В цілому, структура стратегічних та операційних цілей виглядає так:

Результати опитування щодо вибору типу Стратегії та 
 

В опитуванні взяло участь 45 осіб 

67%

Тип Стратегії

Тип стратегії: "Стратегія 
Конкуренції" 
слабких сторін та створення 
конкурентної позиції шляхом 
максимального використання 
можливостей

Тип стратегії: "Стратегія 
Успіху" - максимальне 
використання можливостей за 
допомогою сильних 
сторін, агресивна стратегія.
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риваблива територія 
столичної області. Зорієнтована на високотехнологічне екологічне сільське 
господарство та переробку його продукції, безпечна для життя та ведення 
бізнесу, з розвинутою інфраструктурою. Громада, що забезпечує надання 

медичних послуг, з сучасною сферою відпочинку, спорту та 

стратегічні та операційні, завдання 
ОТГ вимагає відповідної підготовки. З 

ексного підходу до планування було проаналізовано 
ефекти, які вдалося досягнути в попередній період розвитку. У результаті 
проведених із робочою групою та представниками зацікавлених сторін аналізу 
та дискусії були сформульовані стратегічні та операційні цілі. В основі 

результати, отримані завдяки SWOT-матриці, та аналізу 
виявлених проблем громади. Останні робоча група спробувала 
переформулювати на завдання. В процесі роботи з'ясувалося, що так можна 

лем. Інші вимагали значно ширшого 

В цілому, структура стратегічних та операційних цілей виглядає так: 

Результати опитування щодо вибору типу Стратегії та 

 

Тип стратегії: "Стратегія 
Конкуренції" - усунення 
слабких сторін та створення 
конкурентної позиції шляхом 
максимального використання 
можливостей

Тип стратегії: "Стратегія 
максимальне 

використання можливостей за 
допомогою сильних 
сторін, агресивна стратегія.



 

69%

Стратегічне бачення 1: Баришівська громада 
екологічно чистою високотехнологічно розвинутою промисловістю; громада, яка 
створює середовище соціального благополуччя для своїх жителів за рахунок 
ефективного та дієвого управліСтратегічне бачення 2: Баришівська громада 
приваблива територія столичної області. Зорієнтована на високотехнологічне 
екологічне сільське господарство та переробку його продукції, безпечна для життя та 
ведення бізнесу, з розви

31%

Стратегічне бачення

Стратегічне бачення 1: Баришівська громада - конкурентноспроможна громада з 
екологічно чистою високотехнологічно розвинутою промисловістю; громада, яка 
створює середовище соціального благополуччя для своїх жителів за рахунок 
ефективного та дієвого управліСтратегічне бачення 2: Баришівська громада – інвестиційно та туристично 
приваблива територія столичної області. Зорієнтована на високотехнологічне 
екологічне сільське господарство та переробку його продукції, безпечна для життя та 
ведення бізнесу, з розви
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конкурентноспроможна громада з 
екологічно чистою високотехнологічно розвинутою промисловістю; громада, яка 
створює середовище соціального благополуччя для своїх жителів за рахунок 

інвестиційно та туристично 
приваблива територія столичної області. Зорієнтована на високотехнологічне 
екологічне сільське господарство та переробку його продукції, безпечна для життя та 
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Стратегічна ціль 1: економічна спроможність Баришівської ОТГ 
на рівні першої п’ятірки в Київській області   

Операційна ціль 1.1. Сприятливий 
інвестиційний та безпечний і зручний 

бізнес-клімат в громаді (в першій п’ятірці 
по залученню інвестицій в Київській 

Операційна ціль 1.2. Високотехнологічне 
екологічне сільське господарство, переробка його 

продукції та розвиток суміжних галузей 
виробництва  

Операційна ціль 1.3. Формування та 
просування локальних туристичних 

продуктів на внутрішньому та 
міжнародному туристичному ринку 

1.1.1. 
Провести Інвентаризацію 

нерухомого майна і земельних 
ділянок, інженерних мереж, 

1.1.2.Розробити  
генплан/детальний план 

територій населених пунктів, які 
увійшли до складу ОТГ 

1.1.3. 

Створити раду підприємців 

1.1.4.Створити та забезпечити 
функціонування Центру підтримки 
інноваційного розвитку   
підприємницьких ініціатив 

 

1.2.1.Створити сільськогосподарські 
кооперативи з виробництва і 

переробки сільськогосподарської 
продукції 

1.2.2.Сформувати на території 
громади кластери  виробництва 

екологічно чистої продукції 

1.2.3.Підготувати ділянки для 
будівництва заводів з переробки 
сільськогосподарської продукції 

1.2.4. Розробити Програму з 
підтримки суміжних галузей 

виробництва 

1.3.1.Сформуватикаталог 
туристичних об’єктів громади 

1.3.2. Розмістити туристичні навігації 
на в’їзді до Баришівського району та 

ключових населених пунктів 

1.3.3. Удосконалити туристичну 
інфраструктуру 

1.3.4.Розробити туристичну 
промопродукцію та туристичний 

розділ на офіційному сайті 
селищної ради 
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Стратегічна ціль 2: Послуги для населення за європейськими 
стандартами 

Операційна ціль 2.1. Оптимізація роботи 
комунальних підприємств громади, 

підвищення рівня безпеки в громаді, у тому 
числі - екологічної 

Операційна ціль 2.2. Якісні та доступні 
муніципальні та освітні послуги 

Операційна ціль 2.3. Покращення 
стандартів медичного обслуговування 

населення громади  

 

2.1.1. Осучаснити діяльність 
комунальних підприємств за 

інноваційними підходами 
надання послуг для населення 

2.1.2. Підвищити рівень 
екологічної безпеки   

2.1.3.Створити та впровадити 
систему надання комунальних 

послуг максимально наближену 
до потреб населення 

2.1.4. Розширити мережу 
встановлених камер 

відеоспостереження, дорожніх 
знаків 

2.1.5.Перевести комунальні 
заклади на використання 
«чистих» джерел енергії та 
мотивувати громадян 

2.2.1. Створити віддалені робочі місця 
адміністраторів ЦНАП в сільських населених 

2.2.2. Розширити перелік надання 
адміністративних послуг 

2.2.4.Забезпечити функціонування Аптечних 
пунктів у 5 старостинських округах 

2.2.5.Організувати роботу добровільних пожежних 
дружин 

2.2.3.Забезпечити діяльність поліцейських станцій 
у 5 старостинських округах 

2.2.7.Забезпечити доступ осіб з додатковими 
потребами до транспортних послуг (дотримання 

інклюзивних вимог) 

2.2.6. Запровадити систему підготовки та 
відправлення пакетів документів для отримання 

державних соціальних допомог та виплат 

2.2.8. Розширити мережу гуртків в населених 
пунктах старостинських округів громади 

2.3.1. Провести навчання лікувального 
персоналу з переходу на ведення 

електронної медичної документації за 
новими зразками (e-health) 

2.3.3. Створити  механізм «електронної 
черги», запису до лікаря «он-лайн» 
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2.2.9. Запровадити інноваційні форми та методи 
навчання у співпраці із бізнесом в напрямку 

професійно-технічної освіти 

2.2.10.Створити систему мотивації до залучення 
кваліфікованих працівників галузі культури, 

освіти, медицини, фізичної культури 

2.2.11. Забезпечити обмін досвідом і вивчення 
кращих практик із залученням європейських 

фахівців 
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Стратегічна ціль 3: Сучасна і функціональна 
інфраструктура та громадський простір 

Операційна ціль 3.1. 
Модернізація 

інфраструктури громади 

 

Операційна ціль 3.2. 
Покращення транспортного 
сполучення і стану  доріг в 

громаді 

Операційна ціль 3.4. 
Впровадження ефективного 

енергоменеджменту та 
енергомоніторингу 

Операційна ціль 3.3. 
Впорядкування існуючих і 

створення нових рекреаційних і 
відпочинкових зон 

3.1.2.Оновити  матеріально-
технічної базу освіти, 
медицини,   культури та 
спорту 

3.1.3.Реконструювати та 
провести ремонт мереж 
водопостачання та 
водовідведення 

3.1.1. Провести капітальний 
ремонт закладів освіти, 
медицини, культури та 
спорту із впровадженням 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 
технологій 

3.1.4.Побудувати, 
реконструювати та провести 
ремонт мереж вуличного 
освітлення 

3.2.1.Відремонтувати 
дороги  в 

адміністративному центрі 
громади, дороги в 

сільських населених 
пунктах та між ними 

3.2.2.Придбати 
транспортний засіб для 
пасажирського сполучення 
сільськихнаселених пунктів 
громади із її 
адміністративним центром 
(для задоволення 
соціальних потреб) 

3.3.1. Провести благоустрій 
парків, скверів, 

облаштувати місця для 
відпочинку, в тому числі 

поблизу водойм та 
громадських місць для 

купання,  занять фізичною 
культурою і спортом, 

проведення культурних та 
інших заходів 

3.4.1. Розробити та впровадити 
план дій «Сталого 

енергетичного розвитку та 
клімату» ОТГ 

3.4.2. Провести заходи із 
енергоефективності 

комунальних закладів громади 
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ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ (КОРОТКОСТРОКОВА І ДОВГОСТРОКОВА ПЕРСПЕКТИВА) 

 
Детальний план дій на 2020 – 2022 (короткострокова перспектива) та 2022-2027 (довгострокова перспектива) роки 

 
Бачення: Баришівська громада – інвестиційно та туристично приваблива територія столичної області. Зорієнтована на високотехнологічне 
екологічне сільське господарство та переробку його продукції, безпечна для життя та ведення бізнесу, з розвинутою інфраструктурою. 
Громада, що забезпечує надання якісних освітніх та медичних послуг, з сучасною сферою відпочинку, спорту та дозвілля в українських 
національних традиціях 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1: ЕКОНОМІЧНА СПРОМОЖНІСТЬ БАРИШІВСЬКОЇ ОТГ НА РІВНІ ПЕРШОЇ П’ЯТІРКИ В 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ   

 
Операційна ціль 1.1. Сприятливий інвестиційний та безпечний і зручний бізнес-клімат в громаді (в першій п’ятірці по залученню 
інвестицій в Київській області) 
 

Діяльність/ 
завдання 

Проектні ідеї для 
реалізації цілі/ 

завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансуванн
я / кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.1.1. 
Провести 
Інвентаризацію 
нерухомого майна 
і земельних 
ділянок, 
інженерних 
мереж, 
визначення 
інвестиційно-
привабливих 
об’єктів. 
Створити реєстр 

Проєкт «Розвиток 
територій та природніх 

ресурсів» 
(4 500 тис.грн) 

 

Створено єдиний 
цифровий реєстр 

інвестиційних 
пропозицій за 
міжнародними 
стандартами   

1 
систематизований 
комплексний 
реєстр (на базі 
GISсистеми) 

Статистика, 
відриті бази 

даних, перепис, 
інформаційні 

запити 

Виконком/ 
зовнішні 
експерти 

Бюджет ОТГ 06.2024 
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нерухомого майна 
з доступом через 
мережу Інтернет 
1.1.2.  
Розробити  
генплан/детальни
й план територій 
населених 
пунктів, які 
увійшли до 
складу ОТГ 

Розроблені 
генплани та 

детальні плани 
забудови  

20 генпланів 

Держгеокадаст
р (кадастрові 

карти, реєстри 
обмежень та 
обтяжень на 

забудову) 

Виконком  Бюджет ОТГ 06.2024 

1.1.3. 
Створити раду 
підприємців 

Проєкт «Рада 
підприємців в дії» 

(200 тис.грн) 

Консультативно-
дорадчий орган, 
який об’єднує 

80% підприємців 
громади 

1 консультативно-
дорадчий орган  

звітність 
діяльності ради 

підприємців 

Ініціативна 
група 

підприємці
в+виконко

м 

Власні кошти 
підприємців 

06.2021 

1.1.4. 
Створити та 
забезпечити 
функціонування 
Центру підтримки 
інноваційного 
розвитку  
підприємницьких 
ініціатив 
 

Проєкт  «Центр 
підтримки 

інноваційного розвитку  
підприємницьких 

ініціатив» 
(4 700,0 тис.грн) 

 

Система надання 
послуг для бізнесу 

(юридичних, 
бухгалтерських, 
маркетингових, 
HR….), надання 
послуг робочого 

місця 

1 Центр надання 
послуг для 

бізнесу 

Звітність 
Центру 

Селищна 
рада 

(комунальн
е 

госпрозрах
ункове 

підприємст
во) 

Бюджет ОТГ/ 
грантова 

підтримка/ 
абонплата 

учасників/ДФ
РР 

2023 
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Операційна ціль 1.2. Високотехнологічне екологічне сільське господарство, переробка його продукції та розвиток суміжних галузей 
виробництва 

 

Діяльність/ 
завдання 

Проектні ідеї для 
реалізації цілі/ 

завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансуванн
я / кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.2.1. 
Створити 
сільськогосподарські 
кооперативи з 
виробництва і 
переробки 
сільськогосподарськ
ої продукції 

Проєкт 
«Сільськогосподарські 

кооперативи  з 
виробництва і 

переробки с/г продукції 
в Баришівській 

громаді» 
(300 тис.грн.) 

Створені 
кооперативи з 

виробництва та 
переробки 

сільськогосподарс
ької продукції  

3 кооперативи 

Відкриті бази 
даних, 

звітність 
кооперативів 

Виконавчи
й комітет, 

представни
ки 

виробників 
с/г 

продукції 

Бюджет ОТГ/ 
грантова 

підтримка/ 
кошти 

виробників с/г 
продукції 

08.2023 

1.2.2. 
Сформувати на 
території громади 
кластери  
виробництва 
екологічно чистої 
продукції 

Проєкт «Екологічно 
чиста продукція, 

сучасне виробництво, 
здоров’я громади»   

(1500 тис.грн) 

Створені кластери 
виробництва 

екологічно чистої 
продукції  

2 кластери 

Відкриті бази 
даних, 

інформаційні 
запити 

Виконавчи
й комітет  

Бюджет ОТГ 06.2023 

1.2.3. 
Підготувати ділянки 
для будівництва 
заводів з переробки 
сільськогосподарськ
ої продукції 

Проєкт «Розвиток 
територій та природніх 

ресурсів» 
 

(4 500 тис.грн) 

Оформлена згідно 
чинного 

законодавства 
документація на 
земельні ділянки  

3 ділянки 
 
 

- публічно 
кадастрова 
карта  
- 
інвестиційний 
паспорт 
громади 
- 
Держгеокадас
тр 

Виконавчи
й комітет, 
виробники 
сільськогос
подарської 
продукції 

Бюджет ОТГ 06.2024 
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1.2.4.  
Розробити Програму 
з підтримки 
суміжних галузей 
виробництва 

Проєкт стартапів «Твоя 
власна справа» 
(700  тис.грн) 

 

Мікрокредитуван
ня, пільгове 

оподаткування, 
пільгова оплата 

по оренді  
комунального 

майна 

10 новостворених 
підприємств 

(зареєстрованих 
підприємців) 
Розвинуті та 
самодостатні 

суміжні галузі 
виробництва 

Звітність 
діяльності 
представників 
суміжних 
галузей 
виробництва 

Виконавчи
й комітет, 

представни
ки бізнесу 

Бюджет ОТГ, 
кошти 

підприємців 
2023 

 
Операційна ціль 1.3. Формування та просування локальних туристичних продуктів на внутрішньому та міжнародному 

туристичному ринку 
 

Діяльність/ 
завдання 

Проектні ідеї для 
реалізації цілі/ 

завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансуванн
я / кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 
реалізації 

1.3.1. 
Сформувати 
каталог туристичних 
об’єктів громади 

Проєкт «Створення 
економузею ім. Г. 
Собачко-Шостак» 

(3 000 тис.грн) 
 
 

 
 

Проєкт «Баришівка: 
минуле та сьогодення» 

(2 500 тис.грн) 
 

Електронний 
каталог готових 

туристичних 
пропозицій 

громади 
(туристичних 

продуктів) 

1 Електронний 
каталог 

туристичних 
пропозицій 

громади 

Офіційний 
сайт селищної 
ради, інтернет 

джерела, 
соціальні 
мережі 

Громада 
села( в 
якому 

знаходитьс
я 

туристични
й об’єкт), 

в.о. 
старост, 

краєзнавці, 
Відділ 

культури та 
туризму 

Бюджет ОТГ, 
спонсорські 

кошти 
06.2023 

1.3.2. 
Розмістити 
туристичні навігації 

 
Проєкт «Баришівка: 

минуле та сьогодення»  

Промарковано 
вело, піші, кінні, 
автомаршрути 

Встановлені  650 
вказівників та 200 

інформаційних 

Офіційний 
сайт селищної 
ради, інтернет 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ 10.2023 
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на в’їзді до 
Баришівського 
району та ключових 
населених пунктів 

(2 500 тис.грн) 
 

 

табличок джерела, 
соціальні 
мережі 

1.3.3.  
Удосконалити 
туристичну 
інфраструктуру 

Проєкт «Баришівка: 
минуле та сьогодення»  

(2 500 тис.грн) 
 
 

Створено якісний 
туристичний 

продукт  

8 нових об’єктів 
туристичної 

інфраструктури 

Офіційний 
сайт селищної 
ради, інтернет 

джерела, 
соціальні 
мережі 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
Грантова 

підтримка, 
міжнародні 

фонди 

11.2023 

1.3.4. 
Розробити 
туристичну 
промопродукцію та 
туристичний розділ 
на офіційному сайті 
селищної ради 

Розроблено бренд 
громади, 

Виготовлена 
промопродукція 

Проведено 
промокампанію  

На 60 % 
збільшилась 

кількість туристів  

Офіційний 
сайт селищної 
ради, інтернет 

джерела, 
соціальні 
мережі 

Виконавчи
й комітет, 
підрядна 

організація 

Бюджет ОТГ, 
кошти 

спонсорів 
2021-2022 

 
Стратегічна ціль 2: Послуги для населення за європейськими стандартами 

 
Операційна ціль 2.1. Оптимізація роботи комунальних підприємств громади, підвищення рівня безпеки в громаді, у тому числі – 

екологічної 
 

Діяльність/ 
завдання 

Проектні ідеї для 
реалізації цілі/ 

завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідаль
ний за 

виконання 

Джерела 
фінансуванн
я / кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 
реалізаці

ї 

2.1.1.  
Осучаснити 
діяльність 
комунальних 
підприємств за 

 
Проєкт «Комфортне 

життя» 
(6 900 тис.грн) 

Запроваджена 
система звітності 
та бізнес-планів 
для КП, 
Розроблена 

Створений 
електронний 

кабінет споживача 
житлово-

комунальних 

Звіт КП, 
офіційний 

сайт селищної 
ради, 

електронний 

Селищна 
рада, 

керівники 
КП 

Бюджет ОТГ, 
інші рівні 
бюджетів, 

власні кошти 
КП, грантові 

08.2025 
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інноваційними 
підходами надання 
послуг для 
населення 
 

прозора система 
тарифів на 
комунальні 
послуги з 
проведенням 
роз’яснювальної 
роботи серед 
населення, 
12 оновлених 
одиниць техніки, 
Створена системи 
звітності та 
бізнес-планів КП 

послуг 
Оновлена техніка 

КП 
1 Система 
звітності 

Бізнес-план КП 

кабінет, 
законодавчі 

акти 

кошти 

2.1.2. Підвищити 
рівень екологічної 
безпеки   

 
Проєкт «Чисте 

довкілля» 
(6 300 тис.грн) 

 
 

Введено в 
штатний розпис 

селищної 
ради/комунальног

о підприємства  
посаду інспектора 
з благоустрою для 

контролю за 
спалюванням 

сміття, стихійним 
паркуванням в 
недозволених 

місцях, 
порушенням норм 

будівництва, 
тощо; 

Комплексна 
Програма 

поводження з 

Система 
сортування сміття 
та утилізації ТПВ 

Звітність 
інспектора та 

КП, 
офіційний 

сайт селищної 
ради 

Селищна 
рада, 

виконавчий 
комітет, 

комунальні 
підприємств

а 

Бюджет ОТГ 05.2026 
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ТПВ; Проведено 
екоаудит, оцінку 

впливу на 
довкілля, 

стратегічну 
екологічну оцінку 

Система 
роздільного збору 

ТПВ та його 
сортування 

 
2.1.3. 
Створити та 
впровадити систему 
надання 
комунальних послуг 
максимально 
наближену до потреб 
населення 

Проєкт «Комфортне 
життя» 

(6 900 тис.грн) 

Впроваджено 
електронну 

автоматизовану 
система надання 

комунальних 
послуг  

1 ПЗ для 
функціонування 

системи  

Звітність 
відділу 
комунальної 
власності, 
житлово-
комунального 
господарства 
та 
благоустрою 

відділ 
комунальної 

власності, 
житлово-

комунальног
о 

господарств
а та 

благоустрою 

Бюджет 
ОТГ/грантова 

підтримка 
08.2025 

2.1.4. Розширити 
мережу 
встановлених камер 
відеоспостереження, 
дорожніх знаків 

«Безпечна громада» 
(2 500 тис.грн) 

Встановлено 
камери 

відеоспостережен
ня та дорожніх 

знаків 

50 камер 
відеоспостережен

ня 
50 дорожніх 

знаків 

Інтерактивна 
мапа та схема 

організації 
дорожнього 

руху 

Виконавчий 
комітет  

Керівники 
КП, дорожні 

служби 

Бюджет ОТГ/ 
грантові 
кошти/ 

спонсорські 
кошти 

2025 

2.1.5. 
Перевести 
комунальні заклади 
на використання 
«чистих» джерел 
енергії та 
мотивувати 

Проєкт «Сучасна 
енергетика» 

(15 000 тис.грн) 

Проведено 
енергоаудит у 100 

% комунальних 
закладах 

Впроваджено 
енергозберігаючі 

технології у 

100% 
комунальних 
закладів  
переведено на 
використання 
відновлювальних 
30% населення  

Звітність 
комунальних 

закладів, 
Результати 
опитування 
мешканців 

Виконком  

Бюджет ОТГ/ 
грантові 

кошти/ДФРР/ 
спонсорські 

кошти 

2027 
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громадян 
використовувати 
альтернативні види 
енергії 

комунальних 
закладах та 

домогосподарства
х  

користується 
альтернативними 
видами енергії  

 
Операційна ціль 2.2. Якісні та доступні муніципальні та освітні послуги 

 

Діяльність/ 
завдання 

Проектні ідеї для 
реалізації цілі/ 

завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансуванн
я / кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.2.1. Створити 
віддалені робочі 
місця 
адміністраторів 
ЦНАП в сільських 
населених пунктах 
громади 

 
Проєкт «Мобільний 

ЦНАП» 
(1 350 тис.грн) 

 
 
 

Мобільний ЦНАП 

Надання послуг  
мобільного 

ЦНАПу у 18 
старостинських 

округах 

Звітність 
ЦНАПу 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет 
ОТГ/грантові 

кошти 
03.2022 

2.2.2. Розширити 
перелік надання 
адміністративних 
послуг 

Розширений 
перелік надання 

адміністративних 
послуг 

_140_ 
адміністративних 
послуг, які можна 

отримати через 
ЦНАП 

Звітність 
ЦНАПу 

ЦНАП Бюджет ОТГ 03.2022 

2.2.3.Забезпечити 
діяльність 
поліцейських 
станцій у 5 
старостинських 
округах 

Проєкт «Поліцейський 
офіцер громади» 

 
(2 500 тис.грн) 

Пульт з камерами, 
планшети 

Поліцейські 
станції у 5 

старостинських 
округах 

Звітність 
поліцейських, 

офіційний 
сайт селищної 

ради 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
іноземні 

інвестиції 
12.2023 

2.2.4.Забезпечити 
функціонування 
Аптечних пунктів у 

Проєкт «Доступні ліки» 
(600 тис.грн) 

Замовлення ліків 
через 

електронний 

5 Аптечних 
пунктів, 

електронний 

Сайт аптечної 
мережі 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ, 
кошти 

підприємців 
10.2021 
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5 старостинських 
округах 

кабінет кабінет 

2.2.5.Організувати 
роботу добровільних 
пожежних дружин 

Проєкт «Добровільна 
пожежна дружина» 

(1500 тис.грн) 

Камери 
спостереження  

7 добровільних 
пожежних дружин 

Звіти роботи 
дружин, 

офіційний 
сайт селищної 

ради 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ 12.2021 

1.2.6. Запровадити 
систему підготовки 
та відправлення 
пакетів документів 
для отримання 
державних 
соціальних допомог 
та виплат 

Проєкт «Інтегрована 
інформаційна система 
«Соціальна громада» 

(24,6 тис. грн.) 

Автоматизована 
система для 

призначення усіх 
видів  соціальної 

підтримки  

1 система 
отримання 
соціальних 
допомог, 

компенсаційних 
виплат та пільг 

Звіт роботи 
відділу 

соціального 
захисту 

населення 

Виконавчи
й комітет, 

відділ 
соціальног
о захисту 
населення 

Бюджет ОТГ 2021 

2.2.7.Забезпечити 
доступ осіб з 
додатковими 
потребами до 
транспортних послуг 
(дотримання 
інклюзивних вимог) 

Проєкт «Соціальне 
таксі» 

(1 500 тис.грн)  

Спеціально 
обладнаний 

автомобіль для 
перевезення осіб з 

інвалідністю та 
дітей з 

інвалідністю, які 
мають порушення 
опорно-рухового 

апарату 

1 транспортний 
засіб 

Звіт роботи 
відділу 

соціального 
захисту 

населення 

Виконавчи
й комітет, 

відділ 
соціальног
о захисту 
населення 

Бюджет ОТГ, 
державний 

бюджет 
2022 

2.2.8. Розширити 
мережу гуртків в 
населених пунктах 
старостинських 
округів громади 

 
Проєкт «Освітній 
простір громади» 

(1 500 тис.грн) 

Гуртки створено і 
функціонують 

Попит населення 
задоволено  

50 освітніх та  
_культурно-
мистецьких 

гуртків у 
сільських 
населених 
пунктах 

Відділ освіти 
Відділ 

культури 

Виконавчи
й комітет 

Бюджет ОТГ/ 
батьківські 

кошти 
2024 
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80 % дітей 
залучено до 

діяльності гуртків 
2.2.9. Запровадити 
інноваційні форми та 
методи навчання у 
співпраці із бізнесом 
в напрямку 
професійно-
технічної освіти 

Налагоджено 
дієву комунікацію 
із підприємцями 
щодо їх вимог до 

кількості та 
відповідної 
кваліфікації 

працівників на 
постійній основі 
(автоматизована 

система) 

Професійно-
технічну освіту 

отримало 30 
випусників, 

працевлаштовано 
100% випускників  

Звітність 
відділу освіти 

Відділ 
освіти 

Бюджет 
ОТГ/кошти 
приватних 

партнерів/кош
ти програм 

Центру 
зайнятості 

2024 

2.2.10.Створити 
систему мотивації до 
залучення 
кваліфікованих 
працівників галузі 
культури, освіти, 
медицини, фізичної 
культури Проєкт «Кваліфіковані 

кадри» 
(3 000 тис.грн) 

Забезпечено 
підтримку 
молодих 

спеціалістів:  
службовим 

житлом, 
поліпшення умов 
праці, соціальні 

пакети 
 

Кількість  
(забезпеченість 

фахівцями) 
кваліфікованих 

спеціалістів 
збільшено на 30% 

 

Звітність 
структурних 
підрозділів 

Селищна 
рада, 

виконавчий 
комітет 

Бюджет ОТГ 2025 

2.2.11. Забезпечити 
обмін досвідом і 
вивчення кращих 
практик із 
залученням 
європейських 
фахівців 

Забезпечено обмін 
досвідом і 

вивчення кращих 
практик із 

залученням 
європейських 

фахівців 

Кваліфіковані 
фахівці громади 

Звітність 
структурних 
підрозділів 

Селищна 
рада, 

виконавчий 
комітет, 

комунальні 
підприємст

ва 

Бюджет ОТГ, 
спонсорські 

кошти 
2024 
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Операційна ціль 2.3. Покращення стандартів медичного обслуговування населення громади 
 

Діяльність/ 
завдання 

Проектні ідеї для 
реалізації цілі/ 

завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансуванн
я / кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 
реалізації 

2.3.1. Провести 
навчання 
лікувального 
персоналу з 
переходу на ведення 
електронної 
медичної 
документації за 
новими зразками (e-
health) 

Проєкт 
«Електронна система 
охорони здоров'я (e-

health)» 
(100 тис.грн) 

 
 

Семінар-навчання 
з переходу на 

ведення медичної 
документації за 

новими зразками 
(e-health) 

100% 
лікувального 

персоналу 
пройшло 

навчання  e-health 

Звітність 
Баришівської 

ЦРЛ та 
ЦПМСД 

Керівники 
закладів 
охорони 
здоров’я 

ОТГ 

Бюджет 
селищної 

ради/грантові 
кошти 

2023 

2.3.3. Створити  
механізм 
«електронної черги», 
запису до лікаря 
«он-лайн» 

 
 
Проєкт «Лікар «он-
лайн»» 
(50 тис.грн) 

Підключення до 
однієї із 

платформ, яка 
надає послуги 

онлайн-реєстрації 
пацієнтів  

Платформа для 
онлайн-реєстрації 

пацієнтів 

Звітність 
Баришівської 

ЦРЛ та 
ЦПМСД 

Керівники 
закладів 
охорони 
здоров’я 

ОТГ 

Бюджет 
селищної 

ради/грантові 
кошти 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегічна ціль 3: Сучасна і функціональна інфраструктура та громадський простір 
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Операційна ціль 3.1. Модернізація інфраструктури громади 

 

Діяльність/ 
завдання 

Проектні ідеї для 
реалізації цілі/ 

завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансуванн
я / кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.1.1.  
Провести 

капітальний ремонт 
закладів освіти, 

медицини, культури 
та спорту із 

впровадженням 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 

технологій 

 
Проєкт «Сучасний 

заклад освіти, 
медицини, культури і 

спорту» 
(95,0 млн. грн) 

 
 
 

Сучасні та 
комфортні умови 

для навчання, 
культурного 

відпочинку та 
занять спортом  

Відремонтовано 
заклади освіти – 
100%, заклади 

культури – 80% та 
заклади спорту  -

100% 

Звіти 
структурних 
підрозділів 

Виконавчи
й комітет, 

відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту, 
відділ 

культури та 
туризму, 
підрядні 

організації 

Бюджет ОТГ, 
субвенція, 

ДФРР, кошти 
приватних 

підприємців 

01.2027 

3.1.2. 
Оновити  

матеріально-
технічну базу освіти, 

медицини,   
культури та спорту 

Оновлено до 
сучасних вимог 

матеріально-
технічну базу 

культури, 
медицини, 

фізичної культури 
та спорту 

Покращення 
соціального 
добробуту 

населення та 
фізичного 

здоров’я громадян 
на 30 % 

Звіт до 
Програми 
соціально-

економічного 
розвитку 

Виконавчи
й комітет, 

Баришівськ
а ЦРЛ, 

Баришівськ
ий 

районний 
ЦПМСД, 
підрядні 

організації 

Бюджет ОТГ, 
державний 

бюджет, 
ДФРР, 

грантові 
кошти, 

спонсорські 
внески 

06.2021 

3.1.3. 
Реконструювати та 
провести ремонт 

мереж 

Проєкт «Питна вода» 
(167,0 млн.грн) 

 
 

Якісне 
водопостачання та 

водовідведення  
 

Реконструйовано 
та відремонтовано 

80% мереж 
водопостачання та 

Звіт до 
Програми 
соціально-

економічного 

Виконавчи
й комітет, 
підрядні 

організації 

Бюджет ОТГ, 
державний 

бюджет, 
кошти 

2027 
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водопостачання та 
водовідведення  

 водовідведення 
Зменшення 

викидів СО2 на 
29,5 тон на рік 
Використання 

альтернативних 
джерел загальною 

потужністю 40 
КВт 

Економія 
електроенергії на 

15% 

розвитку грантової 
підтримки  

3.1.4. 
Побудувати, 

реконструювати та 
провести ремонт 
мереж вуличного 

освітлення 

Проєкт «LED -світло» 
(4,2 млн.грн) 

 
 

Безпечні та 
комфортні умови 

проживання 
населення 
громади  

Побудовано 40 
мереж вуличного 
освітлення, 
реконструйовано 
та відремонтовано 
180 мереж 
вуличного 
освітлення 

Звіт до 
Програми 
соціально-

економічного 
розвитку 

Виконавчи
й комітет, 
підрядні 

організації 

Бюджет ОТГ, 
державний 

бюджет, 
кошти 

грантової 
підтримки 

2027 

 
Операційна ціль 3.2. Покращення транспортного сполучення і стану  доріг в громаді 

 

Діяльність/ 
завдання 

Проектні ідеї для 
реалізації цілі/ 

завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансуванн
я / кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.2.1. 
Відремонтувати 

дороги  в 
адміністративному 

центрі громади, 

Проєкт «Транспортна 
мережа» 

(157, 0 млн грн) 
 
 

Якісне дорожнє 
покриття  

Відремонтовано 
80% дорожнього 

покриття 

Звіт відділу 
комунальної 

власності, 
житлово-

комунального 

відділ 
комунальн

ої 
власності, 
житлово-

Бюджет ОТГ, 
субвенція, 

ДФРР 
2027 
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дороги в сільських 
населених пунктах 

та між ними 

 
 

господарства 
та 

благоустрою 

комунальн
ого 

господарст
ва та 

благоустро
ю 

3.2.2. 
Придбати 

транспортний засіб 
для пасажирського 

сполучення 
сільськихнаселених 
пунктів громади із її 

адміністративним 
центром (для 
задоволення 

соціальних потреб) 

Транспортні 
засоби із 

врахуванням 
вимог 

екологічності та 
вільного доступу 

осіб з 
додатковими 

потребами   

3 транспортних 
засоби 

Звіт відділу 
комунальної 

власності, 
житлово-

комунального 
господарства 

та 
благоустрою 

Виконавчи
й комітет, 

відділ 
соціальног
о захисту 

населення,  
відділ 

комунальн
ої 

власності, 
житлово-

комунальн
ого 

господарст
ва та 

благоустро
ю 

Бюджет ОТГ, 
державні 

кошти, ДФРР, 
кошти 

грантової 
підтримки  

2025 

 
 
 
 
 
 
 
 

Операційна ціль 3.3. Впорядкування існуючих і створення нових рекреаційних і відпочинкових зон 
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Діяльність/ 
завдання 

Проектні ідеї для 
реалізації цілі/ 

завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансуванн
я / кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.3.1.  
Провести 

благоустрій парків, 
скверів, 

облаштувати місця 
для відпочинку, в 

тому числі поблизу 
водойм та 

громадських місць 
для купання,  занять 
фізичною культурою 

і спортом, 
проведення 

культурних та інших 
заходів 

Проєкт «Зелений 
оазис» 

(115,0 млн.грн) 
 
 

Інфраструктура 
рекреаційної 

території у 80% 
населених 

пунктах громади 
відповідає 
сучасним 

стандартам та 
запиту громадян  

Проведено 
благоустрій 9 

парків, 
побудовано 

інфраструктуру  
рекреаційної 

території у 80% 
населених 

пунктах громади 

Звіти відділів, 
офіційний 

сайт селищної 
ради, 

результати 
опитування 
громадян 

відділ 
комунальн

ої 
власності, 
житлово-

комунальн
ого 

господарст
ва та 

благоустро
ю , відділ 

культури та 
туризму 

Бюджет ОТГ, 
державний 

бюджет, 
спонсорські 

кошти, ДФРР, 
кошти 

грантової 
підтримки 

2024 

 
Операційна ціль 3.4. Впровадження ефективного енергоменеджменту та енергомоніторингу 

 

Діяльність/ 
завдання 

Проектні ідеї для 
реалізації цілі/ 

завдання (продукт) 

Результат 
реалізації 

діяльності / 
завдання 

Показник 
оцінювання 
результату 
діяльності 

Джерела 
верифікації 
показників 

Відповідал
ьний за 

виконання 

Джерела 
фінансуванн
я / кошти з 

бюджету ОТГ 

Термін 
реалізації 

3.4.1. Розробити та 
впровадити план дій 

«Сталого 
енергетичного 

розвитку та клімату» 

 
 

Проєкт «Сучасна 
енергетика» 

(25,0 млн.грн) 

1 план дій сталого 
енергетичного 

розвитку 

зменшено 
споживання 
енергоносіїв, 
власні викиди 

СO2 скорочено 

Звіт робочої 
групи з 

розробки 
Плану дій 

сталого 

Виконавчи
й комітет, 

робоча 
група з 

розробки 

Бюджет ОТГ, 
ДФРР, 

грантові 
кошти, 

субвенції 

2027 
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ОТГ  
 
 

щонайменше на 
10% 

енергетичног
о розвитку та 

клімату, 
офіційний 

сайт селищної 
ради 

Плану дій 
сталого 

енергетичн
ого 

розвитку та 
клімату  

3.4.2. Провести 
заходи із 

енергоефективності 
комунальних 

закладів громади 

Проведено заходи 
із 

енергоефективнос
ті у 100% 

комунальних 
закладів  

Зменшення 
видатків на 50 % 

за комунальні 
послуги та 
утримання 

закладів 

Звіти 
комунальних 

закладів 

Виконавчи
й комітет, 

комунальні 
заклади 

Бюджет ОТГ, 
субвенція, 

ДФРР, кошти 
грантової 
підтримки 

2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.4. Узгодженість Стратегії розвитку Баришівської ОТГ з 
іншими стратегічними документами 

 
У Стратегії розвитку Баришівської об’єднаної територіальної громади 

до 2027 року враховані основні положення Стратегії сталого розвитку 
«Україна-2020», затвердженої Президентом України, узгоджується з 
Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 
385, Стратегією розвитку Київської області на період до 2027 року, 
затвердженою рішенням Київської обласної ради від 19.12.2019 № 789-32-
VII, відповідними планами заходів з їх реалізації. 

Узгодженість із Стратегією розвитку Київської області 
Стратегія розвитку Київської області на період до 2027 року включає 

три стратегічних цілі: 
• Стратегічна ціль 1. Стійке економічне зростання на основі 

інноваційного розвитку багатогалузевої економіки 
• Стратегічна ціль 2. Висока якість життя людини 
• Стратегічна ціль 3. Збереження та розвиток територій 
Стратегія розвитку Баришівської ОТГ враховує вимоги Стратегії 

розвитку Київської області на період до 2027 року, зокрема містить 
стратегічні, операційні цілі та завдання і План заходів з реалізації стратегії 
на 2018 -2023роки. Водночас у ній враховані особливості Баришівської 
громади і на цій основі сформовані власні операційні цілі та завдання дещо 
відмінні від обласних. Це видно з наступної таблиці: 

Таблиця 12. Узгодженість стратегічних цілей Стратегії розвитку Баришівської 
ОТГ із оперційними цілями Стратегії розвитку Київської області на перод до 2020 року 

Стратегічні 
цілі Київської 

області 

Стратегічні цілі Баришівської ОТГ 

 
1. Економічна 
спроможність 

Баришівської ОТГ на 
рівні першої п’ятірки в 

Київській області 

 
2. Послуги для 
населення за 

європейськими 
стандартами 

3. Сучасна і 
функціональна 

інфраструктура та 
громадський простір 

І.Стійке 
економічне 

зростання на основі 
інноваційного 

розвитку 
багатогалузевої 

економіки 

Х Х Х 

2.Висока якість 
життя людини 

Х Х Х 

3. 
Збереження та 

розвиток територій 

х Х Х 

 



 

Х. План заходів з реалізації Стратегії на 2020-2027 роки 
 

В основі Плану заходів із реалізації Стратегії - проектів ідеї, що були 
запропоновані мешканцями громади та відібрані робочою групою. При 
цьому були внесені деякі зміни до запропонованих технічних завдань або ж 
кілька проектних ідей узагальнено через їхню однотипність. 

Всього в переліку 27 технічних завдань на проєктів місцевого 
розвитку. Всі вони розраховані на період 2020 - 2027 років. 

Конкретизація та впровадження проектів можливо через: 
• внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного 

розвитку, можливо - галузевих регіональних програм; 
• фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури 

ОТГ; 
• залучення коштів державного фонду регіонального розвитку, в 

т.ч. на проекти міжмуніципальної співпраці; 
• залучення фінансування від проектів та програм міжнародної 

технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-
правових форм; 

• залучення співфінансування від мешканців громади; 
• державно-приватне партнерство. 
 

Перелік технічних завдань та проєктів Баришівської ОТГ згідно 
завдань Стратегії: 

Проєкт 1 
 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

1.1.1. Провести Інвентаризацію нерухомого майна і земельних 
ділянок, інженерних мереж, визначення інвестиційно-
привабливих об’єктів. Створити реєстр нерухомого майна з 
доступом через мережу Інтернет 
1.1.2. Розробити  генплан/детальний план територій населених 
пунктів, які увійшли до складу ОТГ 
1.2.3. Підготувати ділянки для будівництва заводів з переробки 
сільськогосподарської продукції 

Назва проекту Розвиток територій та природніх ресурсів 
 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Забезпечення ефективного перспективного планування розвитку 
громади, раціонального використання земельних ресурсів, створення 
сприятливого життєвого середовища для громадян та умов для 
сталого економічного та соціального розвитку об’єднаної  громади. 
Збільшення кількості забудовників та інвестицій на території 
Баришівської громади 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська ОТГ 

Орієнтовна 
кількість 

Понад 28 тис. мешканців громади 



 

населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Станом на сьогодні Баришівська територіальна громада не 
забезпечена повною та актуальною інформацією щодо стану, якісних 
та кількісних показників земельних ресурсів громади, що абсолютно 
не відповідає викликам сучасності. Відсутність оновленої 
картографічної основи та інвентаризації земель зумовлює:  
- неможливість здійснювати процес стратегічного планування 
розвитку населених пунктів та громади в цілому;  
- неможливість залучення інвестицій, низка інвестиційна 
привабливість території;  
- неможливість здійснювати управління земельними ресурсами в 
повній мірі. - неможливість забезпечення життєвих потреб населення. 
 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

Виконання проекту у перспективі дасть змогу досягти наступних 
результатів: 
-будуть розроблені нові генеральні плани із зонінгом для всіх 
населених пунктів громади; 
- наявна доступна та повна інформація про наявність на території 
громади земель державної та комунальної власності, які не надані у 
користування та можуть бути використані під забудову, а також 
інформацію щодо містобудівних умов та обмежень земельних ділянок 
тощо; 
 - ефективне перспективне планування розвитку території громади;  
- створити сприятливі умови для розвитку інфраструктури сіл 
громади, економічного та соціального зростання; 
- створені умови для підвищення інвестиційної привабливості 
громади;  
- створене сприятливе життєве середовище для мешканців громади;  
- впорядкована система землекористування в населених пунктах 
об'єднаної територіальної громади;  
- створена повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території 
громади з їх точними площами, складом угідь га якісними 
характеристиками земель.  
- можливість прогнозувати використання земель, передбачати 
надходження, обґрунтовано нараховувати земельний податок, сприяти 
здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі;  
- виявлення резервів збільшення надходжень від плати за землю до 
місцевих бюджетів. 
   Інноваційною складовою Проекту є впровадження геоінформаційної 
системи, яка базується на основі оновленої картографічної основи 
(здійснення аерозйомки території з високою роздільною здатністю за 
допомогою БПЛА ) та зібраних баз даних повного аудиту земельних 
ресурсів громади. Відповідний Проект надасть можливість 
здійснювати значно якісніший облік усіх земель та об’єктів 
нерухомого майна, що значно підвищить ступінь надходження 
податків до місцевого бюджету, а всі дані, які будуть міститись в 
даному програмному продукті, з часом можуть бути інтегровані до 
систем вищих рівнів та до бази містобудівного кадастру регіонального 



 

та загальнодержавного рівнів. 
 

Ключові заходи 
проекту 

- оприлюднення рішення про проведення інвентаризації земель та 
рішення про розроблення містобудівної документації або внесення 
змін до неї; 
- укладання з виконавцем договору про розроблення технічної 
документації із інвентаризації земель, складання та погодження 
кошторису на виконання даного виду робіт; 
 - визначення в установленому законом порядкурозробника технічної 
документації із інвентаризації земель та розробника містобудівної 
документації або внесення змін до неї та укладання договору з 
урахуванням положень, встановлених Законом України «Про 
здійснення державних закупівель»; 
 - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання 
на розроблення містобудівної документації або внесення змін до неї; 
 - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо 
розміщення об'єктів державного й регіонального значення або 
доручення щодо їх збирання;  
- фінансування розроблення технічної документації із інвентаризації 
земель та містобудівної документації або внесення змін до неї 
відповідно до укладеного договору;  
- проведення топографічної зйомки території населених пунктів; 
 - надання розробнику оновленої картографічної основи, складеної 
відповідно до вимог законодавства;  
- виконання робіт з врахуванням набору профільних геопросторових 
даних в єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва 
для формування бази даних містобудівного кадастру;  
- здійснення контролю за розробленням технічної документації із 
інвентаризації земель та містобудівної документації;  
- узгодження проекту технічної документації із інвентаризації земель 
та проекту містобудівної документації з органами місцевого 
самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних 
громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних 
інтересів; 
 - проведення громадських слухань щодо погодження проекту 
генерального плану населеного пункту та плану зонування території; 
 - розгляд проекту технічної документації із інвентаризації земель та  
проекту містобудівної документації архітектурно-містобудівною 
радою; 
 - подання проекту містобудівної документації з планування територій 
на регіональному рівні експертній організації для проведення 
експертизи;  
- подання на затвердження завершеного проекту технічної 
документації із інвентаризації земель та проекту містобудівної 
документації на сесійне засідання Баришівської селищної ради.  
- впровадження геоінформаційної системи. 
 

Період здійснення: З 01/2021– до 06/2027 : 



 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

 1 
500,0 

1 100,0 1 000,0 500,0 500,0 200,0 200,0 4 900,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ, ДФРР 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Міністерство розвитку громад та територій, Баришівська селишна 
рада, підрядні організації визначені переможцями за результатами 
проведених тендерних процедур. 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 
Проєкт 2 

 
Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

1.1.3. Створити раду підприємців 

Назва проекту Рада підприємців в дії 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Консультативно-дорадчий орган, який об’єднує 80% підприємців 
громади 

 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 1 500 суб’єктів підприємницької діяльності 
 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Відсутність розуміння у СПД необхідності в об’єднанні, нерозуміння 
переваг, які надають членство у бізнес-асоціаціях та підприємницьких 
об’єднаннях, розрізнені СПД не ефективно відстоюють свої права.   

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

Створення Ради підприємців дасть змогу сформування  дієвий 
механізм взаємодії  органів місцевого самоврядування і суб’єктів 
господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, 
узгодження адміністративних та громадських зусиль по створенню 
сприятливих умов для розвитку бізнесу 
 

Ключові заходи 
проекту 

 1. Вивчення досвіду функціонування Ради підприємців  в Україні.  
 2. Забезпечення участі Ради підприємців в обговоренні 
перспективних напрямків розвитку громади, розробці стратегічних 



 

документів та рішень з питань розвитку МСП тощо.  
3. Проведення щорічного бізнес-форуму, організатором якого є Ради 
підприємців, із залученням гостей підприємців для обміну досвідом.  
4. Проведення інформаційної кампанії з пропагування успішних 
прикладів функціонування Рад підприємців та переваг, які надає 
членство в бізнес-асоціації та підприємницьких об’єднання.  

Період здійснення: З 01/2021– до 12/2023 : 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

100,00 50,00 50,00     200,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ/ грантова підтримка/ ДФРР/ абонплата учасників 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Виконавчий комітет Баришівської селищної ради, залучені експерти, 
Центр зайнятості, фонд підтримки підприємництва   

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

Взаємодія з Регіональною радою підприємців та Радою підприємців 
при КМУ 

 
 Проєкт 3 

 
Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

1.1.4.Створити та забезпечити функціонування Центру підтримки 
інноваційного розвитку  підприємницьких ініціатив 

Назва проекту Центр підтримки інноваційного розвитку  підприємницьких 
ініціатив 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Система надання послуг для бізнесу (юридичних, бухгалтерських, 
маркетингових, HR….), надання послуг робочого місця 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

1 500 суб’єктів підприємницької діяльності, 
278 осіб - безробітних громадян, 
Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

    Підвищення рівня конкурентоспроможності громади за рахунок 
збільшення професійної обізнаності суб’єктів підприємництва, а 
також зниження рівня безробіття внаслідок збільшення спроможності 
актуальних (особливо соціально вразливих категорій) і потенційних 
безробітних (випускників шкіл, студентів ВНЗ, найманих працівників) 
конкурувати за гідне працевлаштування та самозайнятість. 

Очікувані 1) Покращення поінформованості бізнесу щодо змін в законодавчому 



 

кількісні та якісні 
результати  

в т.ч. податковому полі його функціонування; 
2) Формування у актуальних і потенційних безробітних знань і вмінь 
генерування та регенерації підприємницьких ідей; 
3) Отримання практичних знань, навичок та досвіду роботи з метою 
започаткування власного бізнесу або ефективного управління діючим; 
4) Створення центру координації бізнес-ініціатив громади; 
5) Збільшення надходжень у бюджет та позабюджетні фонди за 
рахунок активізації підприємництва, зростання доходів та нових 
робочих місць з відрахуваннями із заробітної плати. 

Ключові заходи 
проекту 

    Надання методичної та консультативної допомоги субʼєктам 
підприємництва. 

    Створення дієвого механізму підтримки підприємництва на 
території Баришівської селищної ради, зокрема створення 
інформаційного, науково-методичного, консалтингового осередку, що 
розвиває та підтримує сектор підприємництва. 

Період здійснення: З 01/2021– до 06/2027 : 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

700,00 3000,0
0 

1000,00     4 700,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ/ грантова підтримка/ ДФРР/ абонплата учасників 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Міністерство розвитку громад та територій, Баришівська селишна 
рада, підрядні організації визначені переможцями за результатами 
проведених тендерних процедур. 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 
Проєкт 4 

 
Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

1.2.1. Створити сільськогосподарські кооперативи з виробництва і 
переробки сільськогосподарської продукції 

Назва проекту Сільськогосподарські кооперативи з виробництва і переробки с/г 
продукції в Баришівській громаді 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Створити 3 кооперативи з виробництва та переробки 
сільськогосподарської продукції 
Підвищення конкурентоздатності на споживчому ринку дрібних 
сільськогосподарських товаровиробників 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 

1 500 суб’єктів підприємницької діяльності, 



 

населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

    Зміни в українському законодавстві сприяють поширенню 
кооперативного руху в галузі сільського господарства, однак брак 
досвіду – стримує. Проектом передбачається популяризація та 
інформування населення про можливості сільськогосподарських 
кооперативів, організаційне сприяння їх розвитку через надання в 
оренду приміщень та земель сільськогосподарського призначення, 
проведення навчання потенційних керівників кооперативів. 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

Зростання ефективності дрібних сільськогосподарських 
товаровиробників Баришівської громади.  Покращення добробуту 
мешканців сільських населених пунктів громади. Створення нових 
робочих місць. Працюючі сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи 

Ключові заходи 
проекту 

    Проведення інвентаризації об’єктів нерухомості, землі та 
розрахунок суми орендної плати для суб’єктів господарювання. 
Проведення зустрічей з мешканцями громади та роз’яснення основних 
складових сільської кооперації, юридична складова. Виявлення 
потенційно зацікавлених мешканців, домогосподарств у створенні 
кооперативів. Формування та створення в населених пунктах громади 
ініціативних груп майбутніх кооперативів. Консультативно-дорадча 
допомога в оформленні та реєстрації статутних документів. Сприяння 
у залученні представників сільськогосподарських кооперативів з 
виробництва і переробки с/г продукції громади до участі у  
сільськогосподарських ярмарках, виставках в межах та за межами 
громади 

Період здійснення: З 01/2021– до 12/2023 : 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

200,00 50,00 50,00     300,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ/ грантова підтримка/ кошти виробників с/г продукції 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Міністерство розвитку громад та територій, Баришівська селишна 
рада, суб’єкти підприємницької діяльності. 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 
 

Проєкт 5 
 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

1.2.2. Сформувати на території громади кластери  виробництва 
екологічно чистої продукції 



 

Назва проекту Сільськогосподарські кооперативи з виробництва і переробки с/г 
продукції в Баришівській громаді 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Створити 3 кооперативи з виробництва та переробки 
сільськогосподарської продукції 
Підвищення конкурентоздатності на споживчому ринку дрібних 
сільськогосподарських товаровиробників 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

1 500 суб’єктів підприємницької діяльності, 
Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

    Зміни в українському законодавстві сприяють поширенню 
кооперативного руху в галузі сільського господарства, однак брак 
досвіду – стримує. Проектом передбачається популяризація та 
інформування населення про можливості сільськогосподарських 
кооперативів, організаційне сприяння їх розвитку через надання в 
оренду приміщень та земель сільськогосподарського призначення, 
проведення навчання потенційних керівників кооперативів. 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

Зростання ефективності дрібних сільськогосподарських 
товаровиробників Баришівської громади.  Покращення добробуту 
мешканців сільських населених пунктів громади. Створення нових 
робочих місць. Працюючі сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи 

Ключові заходи 
проекту 

    Проведення інвентаризації об’єктів нерухомості, землі та 
розрахунок суми орендної плати для суб’єктів господарювання. 
Проведення зустрічей з мешканцями громади та роз’яснення основних 
складових сільської кооперації, юридична складова. Виявлення 
потенційно зацікавлених мешканців, домогосподарств у створенні 
кооперативів. Формування та створення в населених пунктах громади 
ініціативних груп майбутніх кооперативів. Консультативно-дорадча 
допомога в оформленні та реєстрації статутних документів. Сприяння 
у залученні представників сільськогосподарських кооперативів з 
виробництва і переробки с/г продукції громади до участі у  
сільськогосподарських ярмарках, виставках в межах та за межами 
громади 

Період здійснення: З 01/2021– до 12/2023 : 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

300,00 800,00 400,00     1500,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ/ грантова підтримка/ кошти виробників с/г продукції 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Міністерство розвитку громад та територій, Баришівська селишна 
рада, суб’єкти підприємницької діяльності. 



 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 
Проєкт 6 

 
Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

1.2.2. Сформувати на території громади кластери  виробництва 
екологічно чистої продукції 

Назва проекту Екологічно чиста продукція, сучасне виробництво, здоров’я 
громади 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Забезпечити потреби населення Баришівської громади та сусідніх 
областей  в високоякісних екологічно чистій продукції.  
Створити 2 кластери виробництва екологічно чистої продукції 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Реалізація проекту дозволить покращити стан здоров’я населення, 
забезпечить розвиток сільських територій та знизить напруженість на 
сільському ринку праці шляхом створення додаткових робочих місць. 
Проект сприятиме структурним змінам та стратегії розвитку 
агропромислового комплексу громади, розвитку екологічного 
сільгоспвиробництва, переробної галузі, яка відповідатиме вимогам 
екологічно чистих продуктів харчування. 
 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

 Організація вітчизняного виробництва екологічно чистої 
продукції на території громади; 

  Насичення ринку екологічно чистою продукцією, 
 Зниження цін на дану продукцію; 
 Створення нових робочих місць; 
 Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

 

Ключові заходи 
проекту 

 Реєстрація 2-х кластерів з виробництва екологічно-чистої 
продукції, налагодження їх функціонування. Остаточний вибір 
будівельних майданчиків для установки виробничих 
потужностей. 

 Розробка інженерно-технічної документації проекту: 
реконструкція обєктів та установки виробничих потужностей 
та проведення оцінки їх фінансово-економічної ефективності: 



 

 Розробка кошторисної документації для установки виробничих 
потужностей; 

 Організація виробництва, фінансовий менеджмент. 
 Підбір технологічного обладнання та його монтаж; 
 Підбір і навчання персоналу; 
 Розробка технічних умов виробництва екологічно чистої 

продукції; 
 Випуск першої партії. 
 Розробка технічної документації на переробку вторинної 

сировини. 
Проведення заключної оцінки  економічної  ефективності проекту. 

Період здійснення: З 01/2021– до 12/2023 : 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

500,00 500,00 500,00     1 500,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ, кошти підприємств 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Міністерство розвитку громад та територій, Баришівська селишна 
рада, суб’єкти підприємницької діяльності. 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 
Проєкт 7 

 
Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

1.2.5. Розробити Програму з підтримки суміжних галузей 
виробництва 

Назва проекту Твоя власна справа 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Збільшити кількість діючих малих підприємств, ФОПів у 
Баришівській громаді. 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади,  
278 осіб - безробітних громадян 
 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 

Рівень розвитку малого бізнесу в Баришівській громаді не відповідає її 
потенційним можливостям, що негативно відображається на обсягах 
та рівні послуг що надаються, насамперед, у населених пунктах, 



 

силами проекту віддалених від смт Баришівка. Тобто страждає переважна більшість 
сіл. Значною мірою така ситуація склалася через брак у мешканців 
сільської місцевості інформаційної та матеріальної підтримки. Аби 
змінити ситуацію планується залучити мікрокредитування, пільгове 
оподаткування, пільгова оплата по оренді  комунального майна для 
підприємців-початківців та тих, хто збирається займатися 
підприємництвом. Селищна рада облаштує необхідне для цього 
приміщення, де на постійних засадах можна буде отримати 
кваліфіковану допомогу щодо започаткування та ведення бізнесу 
фізичними особами-підприємцями.  

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

Місцеві підприємці, ФОПи, отримуватимуть необхідну для них 
підтримку та допомогу під час започаткування та ведення власного 
бізнесу.   

Ключові заходи 
проекту 

- Виділення та облаштування приміщення для бізнес-інкубатора 
- Проведення серед мешканців громади інформаційно-
роз`яснювальної кампанії щодо можливостей започаткування та 
розвитку власної справи. 
- Мікрокредитування, пільгове оподаткування, пільгова оплата по 
оренді  комунального майна для підприємців-початківців 

Період здійснення: З 01/2021– до 12/2023 : 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

100,00 300,00 300,00     700,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ, кошти підприємців 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Баришівська селишна рада, суб’єкти підприємницької діяльності. 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 
 
 

Проєкт 8 
 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

1.3.1. Сформувати каталог туристичних об’єктів громади 
 

Назва проекту Створення економузею ім. Г. Собачко-Шостак 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Через збереження нематеріальної культурної спадщини Ганни 
Собачко-Шостак шляхом створення  економузею забезпечити 
розвиток підприємницької діяльності для жінок сільської місцевості 
Баришівської ОТГ 

Територія на яку 
проект матиме 

Веселинівський старостинський округ Баришівської ОТГ та 
навколишні села Баришівського району (об’єднана територіальна 



 

вплив громада, 28 населених пунктів). 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Проєкт спрямований на збереження нематеріальної культурної 
спадщини Г. Собачко-Шостак та покращення умов ведення 
підприємницької діяльності 20 сільських жінок.   
На сьогодні в Веселинівському старостинському окрузі проживає 967 
осіб, з них 560 жінок більшість з них жінки-пенсіонери. В той же час 
180 осіб працездатного віку - незайняте населення. 
Шляхом проведення моніторингу встановлено, що до 100 осіб готові 
займатись підприємницькою діяльністю. 
З давніх часів у с. Веселинівка (раніше – с. Скопці) був розвинений 
народний промисел. Люди займались ткацтвом, вишивкою. 
Найвідомішою майстринею декоративного малювання була і 
залишається уродженка  цього села Ганна Собачко-Шостак 
(15.12.1883 – 03.12.1965) , якою опікувалась меценатка  Анастасія 
Семиградова. 
В с. Веселинівка донині зберігся будинок, колишній маєток А. 
Семиградової, в якому планується зробити ремонт та відкрити 
економузей ім.. Г. Собачко-Шостак. 
Економузей – це установа музейного типу, що функціонує на основі 
об’єднання музею і невеликих майстерень, діяльність яких базується а 
творчому використанні й інтерпретації традицій історичних 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

1.Підвищення обізнаності жителів Київської області про 
нематеріальну культурну спадщину Ганни Собачко-Шостак  
на 75 %. 
2. Створення одного нового туристичного продукту – створення 
економузею з туристичним маршрутом. 
3. Створення 20 нових робочих місць на селі до 2022 року. 

4.Створення позитивного іміджу та задоволення потреб громади  
5.Покращення доступності до культурних об’єктів широкому загалу 
громадян та збільшення потоку туристів до об'єктів культурної 
спадщини 

Ключові заходи 
проекту 

     Провести реконструкцію садиби меценатки Семиградової, яка 
знаходиться в Веселинівському старостинському окрузі під 
економузей. 
Провести благоустрій прилеглої до Економузею території. 
 Провести бізнес тренінги з жінками, які прагнуть зайнятись 
підприємницькою діяльністю 
Впровадити ІТ –рішення  при виробництві  та поширенні продукції на 
ринку. 
Організувати промокампанію економузею. 
 

Період здійснення: З 01/2021– до 12/2023 : 

Вартість проекту, 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 



 

тис. грн. 2000,0
0 

500,00 500,00     3000,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ/ грантова підтримка/ кошти бізнесу 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Київська обласна державна адміністрація (управління культури, 
національностей та релігій), органи місцевого самоврядування, 
будівельні організації, визначені переможцями за результатами 
проведених тендерних процедур. 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 
Проєкт 9 

 
Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

1.3.1. Сформувати каталог туристичних об’єктів громади 
1.3.2.Розмістити туристичні навігації на в’їзді до Баришівського 
району та ключових населених пунктів 
1.3.3. Удосконалити туристичну інфраструктуру 
1.3.4. Розробити туристичну промопродукцію та туристичний 
розділ на офіційному сайті селищної ради 

Назва проекту Баришівка: минуле та сьогодення 

 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

1.Удосконалення туристичних об’єктів громади, які увійдуть в 
електронний каталог(упорядкування, паспортизація та узагальнення); 
2.Формування  їх туристичної привабливості  для різних категорій 
населення; 
3. Включення маєтку поміщиці Анастасії Семіградової та музею 
Ганни Собачко-Шостак, напрацювання «неокласиків» до 
електронного переліку зазначених туристичних об’єктів як  
пріоритетних напрямків розвитку туризму в громаді. 
4.Внесення до екскурсійного маршруту тематики «Баришівка і 
неокласики». 
5.Виготовлення та встановлення туристичних вказівників 
(туристичних карт-схем,  таблиць туристичної інформації, 
вказівників). 
6.Маркування двомовними туристичними вказівниками туристичних 
шляхів і об’єктів і створення двомовного промоційного інтернет-
ресурсу для європейських туристів. 
7.Виготовлення сувенірної продукції та друкованих          матеріалів з 
використанням «туристичних родзинок» громади. 
8.Проведення заходів з промоції/реклами туристичного потенціалу 
ОТГ. 
9.Виставки промопродукції на різних рівнях 
10.Створення інформаційних туристичних центрів . 
11.Розгалуження системи готельно-ресторанного бізнесу 
12.Удосконалення туристичної інфраструктури громади.  



 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Збереження та удосконалення туристичного потенціалу; 

Створення  якісного  туристичного продукту, який підвищить  
туристичну привабливість громади; 

Підвищення  інтересу  населення   громади до історичної  та 
культурної  спадщини  Баришівщини; 

Популяризація туристичної галузі на міжнародному рівні; 

Розвиток туристичної інфраструктури та залучення інвестицій. 

 
Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

1.Створено електронний каталог готових туристичних об’єктів; 
2.Визначені  пріоритетні напрямки розвитку туризму в громаді; 
3.Встановлені двомовні туристичні вказівники; 
4.Виготовлені сувенірна продукція та друковані матеріали, які 
популяризують туристичну галузь громади; 
5.Створено рекреаційні зони відпочинку; 
6.Розгалужено систему готельно-ресторанного бізнесу; 
7.Удосконалено туристичну інфраструктуру громади. 

Отримання фінансових прибутків від реалізації туристичного 
продукту до місцевого бюджету. 

Ключові заходи 
проекту 

Паспортизація туристичних об’єктів громади; 

Удосконалення туристичної інфраструктури;  

Популяризація готового туристичного продукту серед вітчизняних та 
міжнародних туристів. 

Період здійснення: З 01/2021– до 12/2023 : 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

500,00 1000,0
0 

1000,00     2500,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ, грантова підтримка, міжнародні фонди 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Баришівська селишна рада, краєзнавці, суб’єкти господарювання 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 
 

Проєкт 10 
 



 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

2.1.1. Осучаснити діяльність комунальних підприємств за 
інноваційними підходами надання послуг для населення 
2.1.3.Створити та впровадити систему надання комунальних 
послуг максимально наближену до потреб населення 

Назва проекту Комфортне життя 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Створений електронний кабінет споживача житлово-комунальних 
послуг 
Оновлена техніка КП 
1 Система звітності 
Бізнес-план КП 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

На тепер благоустрій населених пунктів Баришівської ОТГ 
підтримують місцеві комунальні підприємства. Однак значна частина 
спецтехніка вже застаріла і повністю зношена. А за рахунок 
збільшення навантаження часто виходить з ладу. Проектом 
передбачено придбати нову спецтехніку вітчизняного виробника для 
місцевої комунальної служби (12 одиниць спецтехніки). 
Для зручності споживачів проектом передбачено запровадження 
електронного кабінету для споживачів комунальних послуг, що дасть 
змогу в онлайн режимі переглядати та оплачувати комунальні 
послуги, а також зменшити навантаження на КП  

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

Запроваджена система звітності та бізнес-планів для КП, 
Розроблена прозора система тарифів на комунальні послуги з 
проведенням роз’яснювальної роботи серед населення,  
12 оновлених одиниць техніки,  
Створена системи звітності та бізнес-планів КП 

Ключові заходи 
проекту 

- визначення переліку необхідної комунальної техніки;  
- проведення конкурсних торгів по закупівлі спецтехніки;  
- придбання спецтехніки;  
- громадська презентація нових можливостей щодо надання 
комунальних послуг та благоустрою; 
- створений електронний кабінет споживача; 
- встановлено програмне забезпечення новітнього зразка 
автоматизованої системи надання комунальних послуг. 

Період здійснення: З 01/2021– до 12/2023 : 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

500,00 2000,0
0 

2000,00 1000,0 1000,0   6 900,0 

Джерела та частки Бюджет ОТГ, інші рівні бюджетів, власні кошти КП, грантові кошти 



 

фінансування 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

 Баришівська селишна рада, комунальні підприємства 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 
Проєкт 11 

 
Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

2.1.2. Підвищити рівень екологічної безпеки   

Назва проекту Чисте довкілля 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Введено в штатний розпис селищної ради/комунального підприємства  
посаду інспектора з благоустрою для контролю за спалюванням 
сміття, стихійним паркуванням в недозволених місцях, порушенням 
норм будівництва, тощо; 
Комплексна Програма поводження з ТПВ; Проведено екоаудит, 
оцінку впливу на довкілля, стратегічну екологічну оцінку 
Система роздільного збору ТПВ та його сортування 
 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

 Проектом передбачено запровадження заходів, що підвищать рівень 
екологічної безпеки громади, в тому числі і  створення дієвої система 
сортування сміття та утилізації ТПВ, що покращить екологічний стан 
громади та здоров’я громадян 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

-  Зменшення екологічного навантаження та шкідливого впливу на 
навколишнє середовище та здоров’я мешканців громади; 
 - Створення умов для очищення населених пунктів від побутових 
відходів;  
- Забезпечення сортування та збору твердих побутових відходів, 
вилучення корисних компонентів відходів, що мають ресурсну 
цінність,  в т. ч. шляхом роздільного сортування ТВП. 
 - Запобігання створенню стихійних сміттезвалищ.  
- Впроваджені новітні технології поводження з твердими побутовими 
відходами.  

Ключові заходи 
проекту 

-Здійснення контролю за населенням щодо не допущення утворення 
стихійних сміттєзвалищ та самовільного вивезення, спалювання та 
утилізації ТВП;  



 

- посилення роботи з населенням з укладання договорів на вивезення 
ТВП;  
- систематичне кагатування (підгортання) полігону ТВП, 
встановлення огорож на полігоні ТВП;  
- закупівля  металевих та пластикових євро-контейнерів та баків для 
роздільного збору твердих побутових відходів;  
- облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків з 
твердим покриттям для розміщення контейнерів для збору ТВП;  
- виготовлення проекту на будівництво цеху з сортування ТВП; 
 - придбання спецтехніки у сфері поводження з ТВП;  
- придбання та встановлення вуличних урн;  
- придбання інформаційних табличок «Вивіз сміття заборонено», 
вказівників напрямку на полігон ТВП;  
- впровадження новітніх технологій щодо роздільного збирання ТВП. 

Період здійснення: З 01/2021– до 12/2026 : 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

500,00 2300,0
0 

2000,00 500,0 500,0 500,0  6 300,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ, інші рівні бюджетів, власні кошти КП, грантові кошти 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Міністерство розвитку громад та територій, Баришівська селишна 
рада, інші рівні бюджетів, комунальні підприємства 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 
Проєкт 12 

 
Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

2.1.4. Розширити мережу встановлених камер відеоспостереження, 
дорожніх знаків 

Назва проекту Безпечна громада 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Створення безпечного простору, підвищення ефективності реагування 
на надзвичайні події у громаді, збір інформації для дієвої роботи 
поліції та органів місцевого самоврядування 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 

Понад 28 000 мешканців громади 



 

реалізації проекту 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Для ефективного моніторингу поточної обстановки у громаді й 
надання аналітичної інформації для дій територіальних органів 
виконавчої влади, органів внутрішніх справ, ОМС, що забезпечує 
своєчасність прийняття управлінських рішень, передбачається 
встановлення інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи 
відеоспостереження на вулицях та місцях масового скупчення, 
зупинках та громадських місцях громади 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

- підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ 
щодо забезпечення громадського правопорядку на території 
селищної ради; 
- профілактика та боротьба із злочинністю; 
- забезпечення охорони прав, свободи і законних інтересів 
громадян та посилення взаємодії з ОМС у протидії всім формам 
злочинності в інтересах громади. 

Ключові заходи 
проекту 

- Створення робочої групи проекту 
- Проведення відповідної сесії сільської ради щодо виділення 
коштів на реалізацію проекту. 
- Проведення тендерних процедур та укладання договору з 
підрядною організацією. 
- Придбання та монтаж відповідних систем відеоспостереження 
(70 стаціонарних та роботизованих ІР-камер, програмно-апаратний 
комплекс). 
- Проведення пусконалагоджувальних робіт 
- Введення в експлуатацію. 
- Укладання договору із спеціалізованою організацією на 
подальше обслуговування встановлених систем відео-
спостереження. 

Період здійснення: 01/2021-12/2025 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

500,00 500,00 500,00 500,0 500,0   2 500,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ/ грантові кошти/ спонсорські кошти 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

 Баришівська селишна рада, інші рівні бюджетів,комунальні 
підприємства 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 
 

Проєкт 13 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

2.1.5. Перевести комунальні заклади на використання «чистих» 
джерел енергії та мотивувати громадян використовувати 
альтернативні види енергії 
3.4.1. Розробити та впровадити план дій «Сталого енергетичного 
розвитку та клімату» ОТГ 



 

3.4.2. Провести заходи із енергоефективності комунальних 
закладів громади 

Назва проекту Сучасна енергетика 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

- розробити План дій сталого енергетичного розвитку 
- стимулювання розвитку відновлюваної енергетики, використання 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; 
- розвиток альтернативної енергетики 
- виконання вимог Закону України «Про енергетичну ефективність 
будівель», «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання»;  
- формування ощадливого стилю життя – перехід на енергоощадні 
технології у будівлях, стимулювання населення до впровадження 
енергозберігаючих заходів; 
- реконструкція об’єктів із застосуванням проектних рішень і 
технологій енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності 
соціальних закладів до стандарту «пасивний дім»; 
- підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово – 
комунальному господарстві за рахунок комплексної термореновації 
будівель 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Існування проблеми неефективного використання енергоресурсів  у 
бюджетній сфері та у житлово-комунальному господарстві області, 
довгий термін експлуатації об’єктів та обладнання призвів до 
надмірних   витрат  паливно-енергетичних ресурсів та, як наслідок, до  
збільшення  витрат  споживачів на  закупівлю комунальних  послуг.  
Тому, для ефективного використання енергетичних ресурсів, 
зменшення їх споживання та втрат необхідна реалізація низки 
енергоефективних та енергозберігаючих заходів, спрямованих на 
скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у 
бюджетній і соціальній сферах та житловому секторі шляхом 
здійснення комплексної термомодернізації об’єктів,  
скорочення/заміщення споживання природного газу, технічне 
(технологічне) енергозбереження, що передбачає модернізацію або 
заміну енергоємних існуючих технологій. 
Проект передбачає встановлення сучасних альтернативних джерел 
виробництва енергії на будівлях комунальної власності. Такі заходи 
забезпечать електричну автономію об’єктів та економію 
енергоресурсів. Крім того, кошти, зекономлені в майбутньому за 
рахунок реалізації заходу, будуть спрямовано на вирішення інших 
важливих потреб громади. 
 

Очікувані 
кількісні та якісні 

Економія енергоносіїв.  Електрична автономія будівель комунальної 
власності громади. Встановлення та підключення до мереж 



 

результати  альтернативних джерел енергії на будівлях комунальної власності 
Баришівської ОТГ. 
Зменшення фінансового навантаження за комунальні послуги  
Проведено енергоаудит у 100 % комунальних закладах 
Власні викиди СO2 скорочено щонайменше на 10% 
Знижено енергоємність виробництва одиниці продукції, виконаних 
робіт, наданих послуг (в умовних одиницях) не менше ніж на 12-15% 
щорічно. 

Ключові заходи 
проекту 

- Створено План дій сталого енергетичного розвитку. 
- Проведення інформаційної кампанії. 
- Проведення енергетичних аудитів об’єктів енергоспоживання з 

визначенням класу енергетичної ефективності і оцінки 
відповідності огороджувальної оболонки та інженерного 
обладнання сучасним вимогам з енергозбереження, потенціалу 
економії енергоресурсів та рекомендацій щодо практичних заходів, 
які забезпечать зменшення енергоспоживання; 

-  Виготовлення ПКД проекту. 
-  Проведення процедур публічних закупівель.  
- Укладання контракту з підрядною організацією на виконання 

робіт. 
- Контроль та моніторінг реалізації проекту.  
- Висвітлення результатів у ЗМІ.  
- Запровадження системи інформування та мотивації місцевих 

жителів до запровадження енергозберігаючих технологій у 
власних домогосподарствах. 

-     Проведення комплексної термодернізації комунальних закладів 
громади 
- Скорочення/заміщення споживання природного газу,  
- Технічне (технологічне) енергозбереження, що передбачає 
модернізацію або заміну енергоємних існуючих технологій. 

Період здійснення: 01/2021-12/2027 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

4500,00 4500,00 4500,00 4500,0 4500,0 4500,0 2000,0 29 000,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ/державний бюджет/ грантові кошти/ДФРР/ спонсорські 
кошти 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

 Баришівська селишна рада, інші рівні бюджетів, комунальні 
підприємства,Міністерство розвитку громад та територій 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 

Проєкт 14 

 

Номер і назва 2.2.1. Створити віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП в 



 

завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

сільських населених пунктах громади 

2.2.2. Розширити перелік надання адміністративних послуг 

Назва проекту Мобільний ЦНАП 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Головною метою проекту є створення мобільного ЦНАПу для надання 
адміністративних послуг в старостинських округах та  розширений 
перелік надання даних послуг. Надання послуг  мобільного ЦНАПу у 
18 старостинських округах 

_140_ адміністративних послуг, які можна отримати через ЦНАП 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

На тепер у громаді функціонує Центр надання адміністративних 
послуг Баришівської селищної ради та райдержадміністрації. Обидва 
надають схожий перелік адміністративних послуг, який є замалим для 
мешканців ОТГ. Головним чином йдеться про послуги, що визначені 
відповідно до власних повноважень. За іншими необхідна звертатися 
до територіальних органів центральних органів влади. Планується 
здійснити  організаційні заходи стосовно поліпшення матеріально-
технічної бази ЦНАПу з метою покращення надання адмінпослуг та 
розширення їх переліку за рахунок залучення мобільного ЦНАПу. Для 
цього буде проведено ремонт необхідних приміщень, закупівля 
транспорту, обладнання та програмного забезпечення, а також 
інформаційна кампанія щодо нових можливостей ЦНАПу. 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

Надання послуг  мобільного ЦНАПу у 18 старостинських округах 

_140_ адміністративних послуг, які можна отримати через ЦНАП 

Ключові заходи 
проекту 

• Проведення ремонту приміщення ЦНАПу.  
• Закупівля транспорту та оснащення обладнанням ЦНАПу.  
• Навчання працівників ЦНАПу.  
• Проведення серед мешканців громади інформаційнороз`яснювальної 
кампанії щодо нових можливостей ЦНАПу. 

Період здійснення: 01/2021-03/2022 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

1000,0
0 

350,00      1350,0 



 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ/ грантові кошти/ДФРР 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Виконавчий комітет Баришівської селишної ради, ЦНАП 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 

Проєкт 15 

 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

2.2.3.Забезпечити діяльність поліцейських станцій у 5 
старостинських округах 

Назва проекту Поліцейський офіцер громади 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Поліцейські станції у 5 старостинських округахз окремими офіцероми, 
які не тільки працюватимуть на її території ОТГ, але й житимуть там 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Проект передбачає, що офіцер поліції буде тісно взаємодіяти з 
жителями своєї громади та орієнтуватися на їхні потреби. 80-90% 
робочого часу поліцейський знаходитиметься в громаді. Він буде 
доступний для населення, знатиме мешканців території, яку 
обслуговує, їхні проблеми та надаватиме якісні поліцейські послуги.  

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

Реалізація проекту дасть змогу інтегрувати поліцейський сервіс у 
суспільство, збільшити рівень довіри до правоохоронців та 
оперативніше вирішувати локальні проблеми у громаді. 

Ключові заходи 
проекту 

- Підписання Меморандуму про співпрацю; 
- належне облаштування місць роботи офіцерів і придбання 5 
автомобілів для них 



 

Період здійснення: 01/2021-12/2023 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

1000,0
0 

1000,0
0 

500,0     2500,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ/інші рівні бюджетів/ іноземні інвестиції 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Виконавчий комітет Баришівської селишної ради 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 

Проєкт 16 

 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

2.2.4.Забезпечити функціонування Аптечних пунктів у 5 
старостинських округах 

Назва проекту Доступні ліки 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Підвищення рівня і якості життя громадян в селі 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Проектом передбачається створити аптечні пункти у сільських 
населених пунктах та запровадити електронний кабінет 
Проєкт спрямований на  забезпечення населення ліками, що 
сприятиме покращенню якості життя. 

Очікувані 
кількісні та якісні 

5 Аптечних пунктів 

Електронний кабінет 



 

результати  

Ключові заходи 
проекту 

Підготовка необхідних приміщень 
Пошук інвесторів 
Оформлення документів згідно чинного законодавства 
Встановлення програмного забезпечення 

Період здійснення: 01/2021-10/2021 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

600,00       600,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ, кошти підприємців 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Виконавчий комітет Баришівської селишної ради 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 

Проєкт 17 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

2.2.5.Організувати роботу добровільних пожежних дружин 

Назва проекту Добровільна пожежна дружина 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Гарантування захисту мешканців Баришівської громади та її гостей на 
випадок пожеж, інших надзвичайних ситуацій. Створення кущових 
пожежних дружин в старостинських округах Баришівської громади. 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Створення кущових пожежних дружин в селах громади обумовлено 
необхідністю швидкого реагування на надзвичайні ситуації як 
техногенного, так і природного характеру (пожежі, повені, аварії 
комунікацій, дорожньо-транспортні аварії). Реагування (надання 



 

допомоги під час надзвичайних ситуацій, проведення першочергових 
заходів) на території сільських населених пунктів Баришівської ОТГ в 
часовому факторі, що становить на більше 20 хвилин, до 10 хвилин у 
містах. Пожежні дружини не будуть суто професійним формуванням, 
а носитимуть змішаний характер – разом із добровольцями.  

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

- підвищиться рівень безпеки території та захищеності її мешканців.  
- ефективна система протипожежної охорони, від інших надзвичайних 
ситуацій. 
 - прибуття протипожежного формування на місце надзвичайної 
ситуації здійснюватиметься не більше, ніж за 20 хвилин (селище, 
сільська місцевість).  

Ключові заходи 
проекту 

-Облаштування приміщень пожежних депо та придбання обладнання. 
-Створення загону місцевої протипожежної охорони та мережі 
кущових добровільних дружин у селах.  
- Навчання членів пожежних дружин та добровольців. 

Період здійснення: 01/2021-12/2021 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

1500,0
0 

      1500,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ/інші рівні бюджетів/ іноземні інвестиції 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Виконавчий комітет Баришівської селишної ради 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 

Проєкт 18 

 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

1.2.6. Запровадити систему підготовки та відправлення пакетів 
документів для отримання державних соціальних допомог та 
виплат 

Назва проекту Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

1 система отримання соціальних допомог, компенсаційних виплат та 
пільг 

Територія на яку Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 



 

проект матиме 
вплив 

населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Метою проекту є максимально спростити та наблизити до громадян у 
сільській місцевості послуги, що стосуються отримання соціальних 
допомог, компенсаційних виплат та пільг 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

Проектом передбачено створення автоматизованої системи для 
призначення усіх видів  соціальної підтримки  

Ключові заходи 
проекту 

1.Підключення до Програмного комплексу робочих місць 
уповноважених посадових осіб, визначених виконавчим органом 
Баришівської ОТГ 

2. Надання уповноваженим  посадовим особам  методичної та 
практичної допомоги із надання адміністративних послуг соціального 
характеру мешканцям ОТГ із використанням Програмного комплексу 

3. Проведення серед населення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
щодо змін в організації прийому та оброблення заяв та інших 
документів для призначення усіх видів соціальної підтримки 
мешканцям ОТГ 

Період здійснення: 01/2021-12/2021 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

24,6       24,6 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Виконавчий комітет Баришівської селишної ради 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 

Проєкт 19 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 

2.2.7.Забезпечити доступ осіб з додатковими потребами до 
транспортних послуг (дотримання інклюзивних вимог) 



 

відповідає проект 

Назва проекту Соціальне таксі 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Сприяння впровадженню транспортної соціальної послуги 
перевезення людей з інвалідністю 1 та 2 гр. з стійкими порушеннями 
опорно-рухового апарату шляхом пілотування – відпрацювання 
механізму впровадження даної послуги. 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

201 особа дорослого населення та 25 дітей з порушенням опорно-
рухового апарату 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Особи з інвалідністю з стійкими порушеннями опорно-рухового 
апарату (1 та 2 гр., які пересуваються на інвалідних візках; 1 гр. з 
діагнозом ДЦП або з відсутністю нижніх кінцівок) не мають 
можливості вільного пересування містом. На користування послугами 
приватного таксі просто не вистачає пенсійних виплат, тому ці люди є 
«заручниками чотирьох стін» свої домівок, що робить їх соціально 
ізольованими. 
Стаття 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю вказує « … держави-
учасниці вживають належних заходів для забезпечення особам з 
інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, 
транспорту, інформації …». 
Стаття 28 Закон України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» зазначає «Підприємства, організації та фізичні 
особи підприємці, що здійснюють транспортне обслуговування 
населення, зобов'язані забезпечити спеціальне обладнання 
транспортних засобів, … , яке б дало змогу інвалідам безперешкодно 
користуватися їх послугами. У тих випадках, коли діючі транспортні 
засоби не можуть бути пристосовані для використання інвалідами, 
органи місцевого самоврядування створюють інші можливості для їх 
пересування».   

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

Результатом проекту стане кількість поїздок та клієнтів «Соціального 
таксі» та покращення доступності та якості надання соціальних 
послуг. 

Ключові заходи 
проекту 

1. Створення при територіальному центрі соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) соціально-транспортної служби 
«Соціальне таксі» 

2. Затвердження видатків на фінансування соціально-транспортної 
служби «Соціальне таксі» на 2021 р. 



 

3. Підготовка та подання документів  на розгляд робочої групи  до 
Мінсоцполітики до 1 квітня 2021 р. 

Період здійснення: 01/2021-12/2022 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

500,0 1000,0      1 500,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ, державний бюджет 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Виконавчий комітет Баришівської селишної ради 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 

 Проэкт 20 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

2.2.8. Розширити мережу гуртків в населених пунктах 
старостинських округів громади 

2.2.9. Запровадити інноваційні форми та методи навчання у 
співпраці із бізнесом в напрямку професійно-технічної освіти 

Назва проекту Освітній простір громади 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Мотивація молоді до праці, усвідомленого  вибору професії та 
успішної самореалізації в житті, визначення професійних запитів та 
потреб учнів, підготовка фахівців для  потреб ринку праці регіону 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Професійна орієнтація є обов’язковим елементом ринку праці, що 
забезпечує оптимальний розподіл і використання робочої сили 
відповідно до можливостей працівника та з урахуванням потреби у 
представниках певних професій. Саме тому система професійної 
орієнтації в закладах загальної середньої є невід’ємною частиною 
освітнього процесу, значущість якої особливо зростає в старшій 
школі, коли перед особистістю постає питання про один із 



 

найважливіших життєвих виборів, а саме: вибір професії.  

Актуальним є оновлення системи професійної орієнтації, привнесення 
в її зміст тих аспектів, які дозволять особистості не лише професійно 
самовизначитися, але й бути готовою до викликів час 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

-50 освітніх та  культурно-мистецьких гуртків у сільських населених 
пунктах; 
-80 % дітей залучено до діяльності гуртків 
-професійно-технічну освіту отримало 30 випусників,  
-працевлаштовано 100% випускників 

Ключові заходи 
проекту 

- проведення загальних зборів мешканців, щодо обговорення 
-створити культурно-мистецькі гуртків у сільських населених 
пунктах; 
-запровадження професійно-технічної освіти; 
-Проведення переговорів з роботодавцями 

Період здійснення: 01/2021-12/2024 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

400,0 400,0 400,0 300,0    1 500,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ/кошти приватних партнерів/кошти програм Центру 
зайнятості/батьківські кошти 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Виконавчий комітет Баришівської селишної ради 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 

 Проєкт 21 

 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

2.2.10.Створити систему мотивації до залучення кваліфікованих 
працівників галузі культури, освіти, медицини, фізичної культури  

2.2.11. Забезпечити обмін досвідом і вивчення кращих практик із 
залученням європейських фахівців 

Назва проекту Кваліфіковані кадри 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

 
Метою проєкту є підтримка молодих спеціалістів:  
службовим житлом, поліпшення умов праці, соціальні пакети. 
Проектом передбачається обмін досвідом і вивчення кращих практик 
із залученням європейських фахівців. 

Територія на яку 
проект матиме 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 



 

вплив 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Якість медичних, освітніх та культурних послуг залежить від різних 
факторів, одним із яких є мотивація працівників. Система 
матеріального заохочення працівників є основним фактором мотивації 
до професійного розвитку, надання якісних послуг та мотивації 
обслуговуючого персоналу щодо створення і забезпечення 
комфортних та безпечних умов для навчання та медичного 
обслуговування. Обмін досвідом та вивчення кращих практик із 
залученням європейських фахівців є невідємною частиною успішного 
розвитку галузей медицини, освіти, культури та спорту. 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

Кількість  (забезпеченість фахівцями) кваліфікованих спеціалістів 
збільшено на 30% . 
Обізнаність спеціалістів кращим практикам європейських фахівців 
 

Ключові заходи 
проекту 

Розробка Програми підтримки молодих спеціалістів. 

Підписання договорів з країнами ЄС щодо обміну досвідом 

Період здійснення: 01/2021-12/2025 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

500,0 500,0 1000,0 500,0 500,0   3 000,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ/спонсорські кошти 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Виконавчий комітет Баришівської селишної ради 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 

  

 

Проєкт 22 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 

2.3.1. Провести навчання лікувального персоналу з переходу на 
ведення електронної медичної документації за новими зразками 
(e-health) 

2.3.3. Створити  механізм «електронної черги», запису до лікаря 



 

відповідає проект «он-лайн» 

Назва проекту Електронна система охорони здоров'я (e-health) 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

100% лікувального персоналу пройшло навчання  e-health 

Запроваджено онлайн-реєстрацію пацієнтів 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Система eHealth дасть можливість кожному швидко отримати свою 
медичну інформацію, а лікарям – правильно ставити діагноз з 
урахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта. Впровадження 
системи eHealth дозволить перевести всю медицину в громаді на 
повноцінний електронний документообіг. Система міститиме всю 
медичну історію пацієнта, що  буде доступна як пацієнту, так і його 
лікарям. Це дозволить не тільки оцифрувати процес спілкування 
пацієнтів та медичних працівників, а й забезпечити ефективне 
використання державних коштів, оскільки система накопичуватиме 
велику кількість статистики про захворювання і лікування. 
Електронна охорона здоров’я забезпечує взаємодію між пацієнтами, 
медичними працівниками та установами за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій. 
Основними напрямами діяльності в галузі розвитку е-медицини 
є впровадження автоматизованих інформаційних медичних систем 
 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

Пацієнтам: 
- отримати інформацію про наявних лікарів в регіоні та вільного його 
вибору – Реєстр лікарів 
- володіти інформацією про медичні послуги, які надаються закладами 
охорони здоровя області – Реєстр медичних послуг  
- можливість здійснення попереднього запису до лікаря як в 
телефонному режимі, так і за допомогою інтернет порталу 
- подати запит на отримання виписки 
- переглянути зведену амбулаторну карту (Кабінет пацієнта) 
Лікарям: 
- скоротити кількість паперової облікової документації 
- оперативно формувати звітні форми 
- ефективніше контролювати проходження обовязкових обстежень 
- покращити якість обслуговування за рахунок електронної черги 



 

- контролювати стан захворюваності працездатного нселення 
- проводити оперативний моніторинг захворюваності і т д… 
 

Ключові заходи 
проекту 

Семінар-навчання з переходу на ведення медичної документації за 
новими зразками (e-health) 

Підключення до однієї із платформ, яка надає послуги онлайн-
реєстрації пацієнтів 

Період здійснення: 01/2021-12/2023 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

100,0 50,0      150,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ/грантові кошти 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Виконавчий комітет Баришівської селишної ради, керівники закладів 
охорони здоров’я 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 

Проєкт 23 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

3.1.1. Провести капітальний ремонт закладів освіти, медицини, 
культури та спорту із впровадженням енергоефективних та 
енергозберігаючих технологій 

3.1.2. Оновити  матеріально-технічну базу освіти, медицини,   
культури та спорту 

Назва проекту Сучасний заклад освіти, медицини, культури і спорту 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Метою проєкту є забезпечення доступу до якісної освіти, медицини, 
культури та спорту, формування оптимальної та спроможної мережі 
закладів, яка буде задовольняти потреби громади, покращення умов 
перебування громадян у закладах освіти, медицини, культури та 
спорту.  
Проектом передбачається поліпшення умов отримання населенням 
послуг в багатопрофільних та спеціалізованих закладах охорони 
здоров’я та оснащення їх сучасним діагностичним та лікувальним 
медичним обладнанням і апаратурою. 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 

Понад 28 000 мешканців громади 



 

отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Капітальні роботи з енергоефективної реконструкції в закладах освіти, 
медицини, культури та спорту громади не проводилися з часу 
введення приміщень в експлуатацію. За кошти  місцевого бюджету та 
за власні кошти батьків здійснювалися виключно поточні ремонти. 
Протягом осінньо-зимового сезону це призводило до небезпечного 
для дітей та дорослих  зменшення температури повітря в комунальних 
закладах та перевитрат бюджетних коштів на опалення. У  попередніх 
роках розпочато роботи з капітальних ремонтів закладів освіти, 
медицини, культури та спорту, але їх частка не значна. Тому 
необхідно реалізувати комплексний проект капітального ремонту, що 
сприятиме економії бюджетних коштів та поліпшенню умов 
перебування та відповідно – стану здоров'я дітей, умов праці вчителів, 
вихователів, медиків та пацієнтів, а також всіх мешканців громади. 
Проектом передбачається  проведення капітальних ремонтів 
приміщень закладів освіти медицини, культури та спорту та 
покращення їх матеріально-технічної бази. 
Медичне обладнання в лікарні  є застарілим і давно відпрацювало свій 
ресурс, що не дозволяє в повній мірі надати увесь комплекс якісних 
медичних послуг  населенню. Для покращення якості надання 
медичної допомоги жителям громади важливо створити відповідну 
матеріально-технічну базу та оснастити її сучасною діагностичною 
апаратурою, в якій лікарня відчуває гостру потребу. 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

Проведено термомодернізоцію закладівосвіти, медицини, культури та 
спорту 
Покращено комфорт проживання  
Знижено суми платівок за комунальні послуги  
Знижено рівень викидів СО2 
Оновлено до сучасних вимог матеріально-технічну базу культури, 
медицини, фізичної культури та спорту 

Ключові заходи 
проекту 

«Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження 
двоповерхової будівлі Бзівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний 
навчальний заклад» за адресою: Київська область, Баришівський 
район, с. Бзів, вул. Свято-Миколаївська, 30» 

 «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі. 
Утеплення фасаду Волошинівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -дитячий садок» імені героя 
України Руслана Лужевського Баришівської районної ради Київської 
області» за адресою: Київська область, Баришівський район, с. 
Волошинівка, вул. Шкільна, 15» 

Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі 
Лукашівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дитячий садок» 
Баришівського району Київської області, за адресою: Київська 
область, Баришівський район, с. Лукаші, вул. Центральна 1 



 

Капітальний ремонт покрівлі Селищанського НВК Баришівського 
району Київської області, за адресою: Київська область, Баришівський 
район, с. Селище, вул. Паризької Комуни 21 

Капітальний ремонт (санація) початкової школи Веселинівського 
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
– дитячий садок» Баришівської селищної ради по вул. Довженка, 29, с. 
Веселинівка, Баришівського району, Київської області 

Капітальний ремонт ДНЗ «Промінь» по провулку Миру, 6, в смт 
Баришівка, Київської області 

Реконструкція приміщення басейну  для дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки, на базі Центру позашкільної 
роботи «Мрія», смт. Баришівка, вул. Богдана Хмельницького 21 

Будівництво харчоблоку КНП «Баришівська ЦРЛ» по вул. Київський 
шлях, 126 смт Баришівка, Київської області 

Капітальний ремонт ФАПу в с. Корніївка Баришівського району 
Київської області 

Капітальний ремонт ФАПу в с. Селичівка Баришівського району 
Київської області 

Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту в с. Бзів 
Баришівського району Київської області по вул. Свято-Миколаївська, 
земельна ділянка 24-А 

Капітальний ремонт фасадів комунального закладу Баришівської 
селищної ради «Початковий спеціалізований мистецький навчальний 
заклад Баришівська дитяча музична школа», за адресою смт 
Баришівка, вул. Центральна, 5 

Поточні та капітальні ремонти будинків культури у старостинських 
округах 

Забезпечення сучасним обладнанням та меблями заклади освіти, 
медицини, культури та спорту. 

Період здійснення: 01/2021-12/2027 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 10000,0 10000,0 95000,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ, державний бюджет, ДФРР, грантові кошти, субвенція, 
спонсорські внески 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Виконавчий комітет Баришівської селишної ради, Баришівська ЦРЛ, 
Баришівський районний ЦПМСД, підрядні організації 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 



 

 

Проєкт 24 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

3.1.3. Реконструювати та провести ремонт мереж водопостачання 
та водовідведення 

Назва проекту Питна вода 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

- виконання вимог  Законів України «Про питну воду та  питне 
водопостачання», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення»; 
 - будівництво. реконструкція та технічне переоснащення 
водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та 
обладнання; 
 - впровадження  станцій  (установок) доочищення питної води і 
пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, 
обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-
конструкторських розробок; 
- будівництво, реконструкція та технічне переоснащення систем 
водовідведення. 
-  гарантоване  забезпечення  населення  якісною та безпечною для 
здоров'я людини питною водою 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Існування проблеми пов’язана з тим , що значна частина населення та 
інших споживачів громади забезпечуються водою, яка за окремими 
якісними показниками не відповідає вимогам державних стандартів. 
Це негативно впливає розвиткові цієї важливої підгалузі житлово-
комунального господарства. 
Проектом передбачається проведення ряду робіт щодо забезпечення 
та покращення водопостачання для мешканців громади. 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

Реконструйовано та відремонтовано 80% мереж водопостачання та 
водовідведення  
Зменшення викидів СО2 на 29,5 тон на рік 
Використання альтернативних джерел загальною потужністю 40 КВт 
Економія електроенергії на 15% 

Ключові заходи 
проекту 

1. Вивчення потреби у питній воді та інвентаризація існуючих джерел 
питного водопостачання;  



 

2. Реконструкція та модернізація системи питного водопостачання, що 
знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не 
відповідає нормативам якості питної води.  
3. Впровадження системи централізованого водовідведення, особливо 
у сільських населених пунктах;  
4. Захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу 
тваринницьких і птахівничих підприємств та інших 
сільськогосподарських об’єктів, що створюють загрозу забруднення 
вод;  
5. Посилення контролю за якістю питної води 

Період здійснення: 01/2021-12/2027 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

26 000,0 26 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 167 000,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ, державний бюджет, кошти грантової підтримки 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Виконавчий комітет Баришівської селишної ради, керівники КП, 
підрядні організації 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 

 Проект 25 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

3.1.4. Побудувати, реконструювати та провести ремонт мереж 
вуличного освітлення 

Назва проекту LED -світло 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Надання більш якісних та дешевих послуг населенню в освітленні 
громади з використанням інноваційних технологій в сфері 
зовнішнього освітлення, покращення благоустрою громади, 
оснащення мережі зовнішнього освітлення устаткуванням із 
використанням технологій енергозбереження та ресурсозбереження, 
що забезпечує економію коштів місцевого бюджету, модернізацію 
електромереж зовнішнього освітлення громади, зменшення 
травматизму населення громади в умовах аварійного стану доріг, 
поганої видимості в зв’язку з погодними умовами, ожеледицею, тощо 
та покращення соціально-економічних умов. 
 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 



 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Зовнішнє освітлення у більшості населених пунктів не відповідає 
вимогам «Правил улаштування електроустановок», а подекуди 
вуличне освітлення відсутнє. Існуюче обладнання споживає значно 
більше електроенергії у порівнянні з сучасними технологіями. Це 
спричиняє до нещасних випадків на дорогах, перевищенню витрат 
енергоресурсів. 
Завданнями проекту є перехід на новий рівень раціонального 
використання електроенергії за допомогою інноваційних LED 
технологій, який передбачає: 
- впровадження енергоощадних джерел світла; 
- зведення до мінімуму встановленої потужності освітлювальних 
установок; 
- забезпечення на дорогах, провулках, проїздах  освітлювальних 
параметрів, які відповідають вимогам Правил, за рахунок 
забезпечення горіння 99% світлоточок з відповідними 
світлотехнічними характеристиками; 
- освітлення вулиць сприятиме попередженню різних нещасних 
випадків, а також створюватиме комфортніші умови пересування для 
пішоходів; 
- покращення екологічного стану у регіоні (відпаде потреба утилізації 
ртутних ламп); 
- досягнення економічного ефекту з метою енергозбереження; 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

-побудовано 40 мереж вуличного освітлення, 
-реконструйовано та відремонтовано 180 мереж вуличного освітлення 
- споживання електроенергії та бюджетні витрати на оплату 
вуличного освітлення в районі реконструкції зменшилося у 2,6 рази; 
- замінено існуючі та встановлено додаткові енергозберігаючі джерела 
світла з системою вимірювання та диспетчеризації; 
- замінено лампи з невисокою світловіддачею на такі, що мають більш 
високу світловіддачу в населених пунктах громади; 
- встановлено LED світильники, на окремих вулицях населених 
пунктів громади в яких відсутнє освітлення. 
Створено безпечні та сприятливі умов пересування в громаді, в тому 
числі для осіб похилого віку, людей з інвалідністю; 
підвищено якість вуличного освітлення, громади; 
підвищено якість життя населення громади. 

Ключові заходи 
проекту 

- Заміна  світильників на основі ламп розжарювання, ДРЛ, ДНАТ на 
світильники  на основі LED технологій; 
- заміна голих проводів на самонесучий ізольований провід з 
монтажною арматурою; 
- часткова заміна опор, кронштейнів; 
- реконструкція системи управління освітленням. 



 

Період здійснення: 01/2021-12/2027 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 4 200,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ, державний бюджет, кошти грантової підтримки 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Виконавчий комітет Баришівської селишної ради, керівники КП, 
підрядні організації 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 

 

 Проект 26 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

3.2.1. Відремонтувати дороги  в адміністративному центрі 
громади, дороги в сільських населених пунктах та між ними 

3.2.2. Придбати транспортний засіб для пасажирського 
сполучення сільських населених пунктів громади із її 
адміністративним центром (для задоволення соціальних потреб) 

Назва проекту Транспортна мережа 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

Створення умов для швидкого та безпечного автомобільного 
сполучення між населеними пунктами Баришівської громади та 
іншими громадами, а також безпосередньо на території її 
адміністративного центру та сіл. Капітальний ремонт доріг та вулиць, 
тротуарів Баришівської громади, що його потребують. 
Придбати 3 транспортні засоби із врахуванням вимог екологічності та 
вільного доступу осіб з додатковими потребами   

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Без надійно працюючої, розвинутої, орієнтованої на потреби 
економіки та громадян, мережі автомобільних доріг, неможливий 
успішний розвиток ринкових відносин у промисловості та сільському 
господарстві. За майже незмінної мережі автомобільних доріг, 
кількість приватних легкових автомобілів із кожним роком 
збільшується. Дороги втрачають свої споживацькі властивості: 



 

швидкість, безперервність, безпека і зручність руху, пропускна 
спроможність і рівень завантаження рухом, здатність пропускати 
автомобілі з дозволеними для руху осьовими навантаженнями, 
загальною масою і габаритами, екологічна безпека, естетичні і інші 
властивості. Ці властивості забезпечуються шляхом підтримки 
поточного стану доріг у відповідності до нормативних вимог.  
Своєчасне і якісне виконання робіт з утримання доріг забезпечує 
нормальні умови руху автотранспорту, знижує собівартість перевезень 
вантажів і пасажирів. Таким чином стан транспортної інфраструктури 
і дорожнього господарства, зокрема впливає на ефективність роботи 
виробничого сектору, розвиток туристичної галузі та соціальної 
сфери. Виходячи з викладеного, проблеми утримання, ремонту та 
збереження доріг залишаються одними з найактуальніших для 
Баришівської селищної ради.  
 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

-Придбано 3 транспортні засоби із врахуванням вимог екологічності 
та вільного доступу осіб з додатковими потребами   
-На території громади будуть відремонтовані всі дороги та вулиці, 
тротуари, що цього потребують.  
- Зменшиться час, необхідний для поїздок між населеними пунктами 
громади. 
 - Для водіїв будуть створені безперечні та економічно виправдані 
умови руху їх транспортних засобів, зменшиться кількість ДТП.  
- Збільшиться кількість відвідувачів громади, в тому числі любителів 
туризму.  

Ключові заходи 
проекту 

-виготовлення проектно-кошторисної документації щодо 
реконструкції, поточного та капітального ремонту доріг, тротуарів 
Баришівської об’єднаної територіальної громади;  
- проведення реконструкції та капітального ремонту проїзної частини 
доріг  та тротуарів смт Баришівка та сільських населених пунктів 
об’єднаної територіальної громади;    
- висвітлення перебігу та результатів проекту в ЗМІ. 
 

Період здійснення: 01/2021-12/2027 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

19 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 157 000,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ, державні кошти, ДФРР, кошти грантової підтримки, 
субвенція 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Виконавчий комітет Баришівської селишної ради, керівники КП, 
підрядні організації 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 



 

Проект 27 

Номер і назва 
завдання зі 
Стратегії розвитку 
регіону, якому 
відповідає проект 

3.3.1. Провести благоустрій парків, скверів, облаштувати місця 
для відпочинку, в тому числі поблизу водойм та громадських 
місць для купання,  занять фізичною культурою і спортом, 
проведення культурних та інших заходів 

Назва проекту Зелений оазис 

Одна або кілька 
цілей, які будуть 
досягнуті 
внаслідок 
реалізації проекту 

1.Створення комфортних умов для відпочинку та проведення дозвілля 
для всіх мешканців та гостей громади. 
2. Створення комфортних рекреаційних зон в громаді. 
 

Територія на яку 
проект матиме 
вплив 

Баришівська селищна рада (об’єднана територіальна громада, 28 
населених пунктів) 

Орієнтовна 
кількість 
населення, яке 
отримає вигоду від 
реалізації проекту 

Понад 28 000 мешканців громади 

Стислий опис 
проблеми, яка буде 
вирішуватися 
силами проекту 

Однією з важливих передумов розвитку особистості є забезпечення 
права жителів громади на активне проведення відпочинку та ведення 
здорового способу життя. Проектом передбачається проведення 
наступних заходів, а саме: благоустрій 9 парків, інфраструктура  
рекреаційної території у 80% населених пунктах громади, 
облаштування вільної зони Wi-Fi, зон відпочинку для різних категорій 
громадян(врахувавши їхні інтереси та побажання) та ін. 

Очікувані 
кількісні та якісні 
результати  

-створення умов для відпочинку, проведення дозвілля та культурно-
масових заходів для мешканців та гостей громади; 
- популяризації здорового способу життя та активного відпочинку 
жителів громади; 
-покращення туристичної привабливості громади. 

Ключові заходи 
проекту 

1. Виготовлення макетів майбутніх парків, скверів, місць відпочинку 
в тому числі поблизу водойм та громадських місць для купання,  
занять фізичною культурою і спортом, проведення культурних та 
інших заходів . 

2. Проведення громадських обговорень/слухань щодо концепції 
реконструкції парків, скверів та місць для відпочинку, збір 
додаткових пропозицій від мешканців громади. 

3. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 
4. Проведення тендерних процедур, укладання договорів з 

підрядними організаціями. 
5. Проведення робіт з облаштування парків, скверів, місць 

відпочинку. 
6. Закупівля та встановлення обладнання(лавочки, спортивний 

інвентар, ліхтарі та ін.) 



 

7. Озеленення території та проведення ландшафтних робіт. 
Введення об’єкту в експлуатацію та його подальше відкриття. 

Період здійснення: 01/2021-12/2024 рр. 

Вартість проекту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Разом 

16500,0 16500,0 16500,0 16500,0 16500,0 16500,0 16000,0 115 000,0 

Джерела та частки 
фінансування 

Бюджет ОТГ, державний бюджет, спонсорські кошти, ДФРР, кошти 
грантової підтримки 

Ключові учасники  
реалізації проекту 

Виконавчий комітет Баришівської селишної ради, комунальні 
підприємства, підрядні організації 

Інша інформація 
щодо проекту (за 
потребою) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХІ. Впровадження та моніторинг реалізації Стратегії 
 

Моніторинг реалізації Плану буде здійснюватися щорічно. Результати 
оприлюднюються на офіційному сайті Баришівської ОТГ. Звіт про 
виконання Плану буде заслуховуватися на сесії селищної ради. Контроль за 
реалізацію плану покладається на Баришівську селищну раду та виконавчий 
комітет ради. 

Упровадження Плану проводитиметься через реалізацію комплексу 
організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які 
реалізовуватимуться всіма суб’єктами територіального розвитку.  

Відповідно до п. 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, 
статтею 38 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні передбачено:  

- створення і використання матеріальних резервів для запобігання та 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

 - створення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій 



 

спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх 
функціонування;  

- забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб 
органу місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної 
власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних 
ситуаціях;  

- організація виконання вимог законодавства щодо створення, 
використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд 
цивільного захисту; - визначення потреби фонду захисних споруд 
цивільного захисту;  

- планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в 
особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття 
населення;  

- здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних 
споруд цивільного захисту; 

 - організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного 
захисту;  

- забезпечення відшкодування збитків суб’єктам господарювання та 
громадянам, постраждалим внаслідок можливих надзвичайних ситуацій, 
відповідно до Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги 
постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишились на попередньому 
місці проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 18.12.2013 № 947, не тільки за рахунок резервних фондів державного і 
місцевих бюджетів, а і розвинення на території ОТГ сфери недержавних 
страхових послуг;  

- закупівлю транспортних засобів спеціального призначення, 
пристосованих для перевезення інвалідів з порушенням опорнорухового 
апарату з метою надання їм соціальних послуг та забезпечення завдань 
цивільного захисту громади;  

- аналіз техногенної та пожежної безпеки на території громади, ризики 
виникнення надзвичайних ситуацій (подій);  

- створення та забезпечення функціонування ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту громади з 
відповідними силами цивільного захисту;  

- будівництво Центру порятунку «Безпечно» та забезпечення його 
функціонування; 

- забезпечення створення та функціонування місцевої системи 
оповіщення та підключення її до регіональної системи;  

- забезпечення пожежної безпеки на території громади; 
 - створення безпечних умов відпочинку населення громади на водних 

об’єктах; 



 

 - здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, 
передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими 
законодавчими актами.  

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Плану необхідно 
ввести ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати: 

 - активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку 
і регулювання споживання тепла, газу та електроенергії; 

 - поліпшення торгівельно-побутового обслуговування сільського 
населення; - оптимізація мережі освітніх закладів;  

- поліпшення благоустрою; 
 - оцінка трудового потенціалу включає визначення існуючої і 

прогнозованої кількості та вікової структури трудових ресурсів, їх 
кваліфікації, зайнятості (чисельність безробітних та рівень безробіття 
тощо);  

- кількість людей, що отримують соціальні послуги; - кількість 
отримувачів адміністративних послуг;  

- проведення інвентаризації показників статистичної звітності з метою 
усунення дублювання та віддзеркалювання інформації;  

- забезпечення рівного доступу всіх категорій користувачів до якісної, 
повної, своєчасної інформації з допомогою сучасних технічних засобів; 

 - поліпшення стану доріг;  
- спортивні змагання;  
- покращення якості медичного обслуговування та стану здоров’я 

мешканців громади; 
- рівень забудови земель, промисловості, транспорту і зв'язку; 
 - оцінка оздоровчих та рекреаційних ресурсів;  
- ступінь кваліфікації трудових ресурсів;  
- коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту;  
- обсяги та індекси продукції сільського господарства;  
- кількість підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності;  
- рівень господарського використання, розподілу земельного фонду за 

власниками і землекористувачами, за категоріями земель; 
 - рівень забудови земель населених пунктів, промисловості, 

транспорту і зв'язку. 
Заходи, які включені до Плану, стануть пріоритетними при 

фінансуванні як із місцевого бюджету, так і при надходженні цільових 
коштів із бюджетів вищого рівня. 

Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників 
соціально- економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати 
ефективність реалізації плану. 

 Звіт складатиметься з переліку ключових показників за кожною 
ціллю, кожним пріоритетом або заходом. Буде містити інформацію про 
досягнення кожного об’єктивного пріоритету або виконання заходу, 
оцінювання можливостей досягнення поставлених цілей. 



 

Загалом моніторинг реалізації Стратегії буде здійснюватися за 
моделлю, яка наведена на мал. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Малюнок 4. Модель моніторингу реалізації Стратегії розвитку Баришівської ОТГ 

 

Координує  

 

 

 

 

Розглядає і  

приймає Рішення  

(дорадчий характер) 

  

 

Затверджує рішення  

(беручи до відома 

рішення Комітету) 

Управління 
економічного розвитку, 
залучення інвестицій та 
фінансів виконавчого 
комітету Баришівської 

селищної ради 

Комітет з управління 
впровадження Стратегії 

(склад якого 
затверджується 
рішенням сесії)  

Селищна Рада 

до Комітету з управління 

впровадження Стратегії за 

згодою входять 

представники громадськості, 

бізнесу, експертного 

середовища, спеціалісти 

виконавчого комітету, 

депутати тощо. Здійснюють 

діяльність на громадських 

засадах. Відкриті засідання 

проводяться 1 раз на місяць 

 


