
Терни
і зірки

Досвід реалізації проєкту
«Молодіжний кластер органічного
бізнесу Баранівської міської ОТГ» –
поради для творчого списування

Інститут
Громадянського

Суспільства

Київ
2021



2 Терни і зірки

Джерела зростання громади

— Як забезпечити зростання? Його можна досягнути по-різному. Децен-
тралізація дає інструменти, що дозволяють громадам отримати кращі 
результати, ніж у сусідів. Наш проєкт зорієнтовано сприяти Баранівській 
громаді зрушити з місця і почати зростати, щоби там формувалася нова 
ідентичність, довіра між жителями, місцевою владою і бізнесом. І ще – 
щоби про громаду знали за її межами. Адже якщо вас немає в Google, вас 
немає в цьому світі, якщо про вас не знають – до вас не прийде інвестор.
 
Усе почалося, коли Оксана Загорська і Наталя Свінціцька презентували 
Баранівську громаду на конкурсі Інституту громадянського суспільства та 
виграли його. Приємно бачити, як вони фахово виросли за останні роки. 
Такі результати – спроможність і повноваження місцевих управлінців – 
один з фокусів децентралізації. І я радий, що наш проєкт допоміг вирости 
новим лідерам у Баранівській громаді, які надихають змінюватися інших.

Чи все вдалося зробити? Хотілося би більше. Але коли ви встали і почали 
йти, ви прийдете до бажаної точки, а коли ви йдете не самі, а з друзями, 
ви убезпечені від різних неприємностей. І такими друзями стали Інститут 
громадянського суспільства, Баранівська міська рада, група компаній 
«Галекс-Агро» і, звичайно, Європейський Союз, якому велика подяка.

Анатолій Ткачук
директор з науки і розвитку
ГО «Інститут громадянського

суспільства»

Олександр Мігей
Баранівський міський голова

(із 2020 року)

— Як Баранівський міський голова я розумію відповідальність за по-
дальше впровадження в життя громади цього проєкту, який пройшов 
нелегкий шлях: були і позитивні, і негативні моменти. Наразі об’єктивно 
можна говорити лише про часткове його виконання. Та, попри все, ми 
щиро дякуємо Європейському Союзу, який вірить в працелюбність укра-
їнського народу.

Одним із найбільш вдало реалізованих компонентів проєкту стали шкіль-
ні коворкінги, які розвивають творчий потенціал школярів та залучають 
їх до активної громадської участі. Саме заради дітей, які є нашим май-
бутнім, кожен посадовець і депутат має впроваджувати реформаторські 
заходи, спрямовані на розвиток своєї громади.

Олександр Ющенко
генеральний директор

ПП «Галекс-Агро»

— На жаль, багато громад України застрягли у пострадянському просто-
рі: нічого самі не роблять, очікуючи допомоги «з області» чи «з Києва». 
Натомість Баранівська міська рада одразу почала займатися стратегіч-
ним плануванням та економікою громади. Я завжди прихильний до тих, 
хто прагне розвитку, тому погодився стати партнером цього проєкту.

Спільно з Житомирським національним агроекологічним університетом 
ми запровадили нову модель підготовки фахівців – дуальну освіту на 
базі органічних виробників – підприємств групи компаній «Галекс- Агро».

Попри всі виклики ми не стоїмо на місці – побудована у громаді молочна 
органічна ферма на 600 голів великої рогатої худоби із сучасним облад-
нанням для доїння корів. Наші компанії планують і надалі інвестувати у 
Баранівську громаду, підтверджуючи ділами гасло «Баранівка – органіч-
ний простір».
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Команда проєкту

Оксана
Загорська
керівниця 
проєкту

Леся Вітюк
координаторка 
першого
компоненту

Тетяна
Забродіна
координаторка 
другого
компоненту

— Керувати таким проєктом непросто. 
Враховуючи перепони, не кожен зміг 
би довести його до кінця. Я отримала 
важливий досвід. Прагну вдоскона-
лювати знання та сприяти розвитку 
нашої молоді.

— Уже мабуть більше 20 років у Бара-
нівському районі нічого не будували. 
А завдяки проєкту збудовано міні си-
роварню, завершують спорудження 
прозорого офісу і торгово-тренінгово-
го центру.

— Для мене цей проєкт – про досвід 
невеликої громади у впровадженні 
потужних змін. Це про трансформа-
цію мислення. Для впровадження змін 
потрібно багато енергії та певний час 
для сталості.

Олена
Дем’янюк
фінансова 
менеджерка

Іван
Савицький
координатор 
третього
компоненту

Маркіян
Дацишин
координатор 
четвертого 
компоненту

— Проєкт для мене – це нові горизонти 
професійної спроможності, перспекти-
ва зростання власної особистості та 
можливість участі в  соціально-еконо-
мічному розвитку Баранівської грома-
ди.

— Громади скаржаться на брак ак-
тивних громадян. Погляньте на свою 
чудову молодь! Якщо їй дати реальні 
можливості, вона стане вашим союз-
ником. Любіть дітей та довіряйте моло-
дим! У них – ваше майбутнє.

— Проєкт підтвердив, що брак грошей 
не є ключовою перешкодою для роз-
витку. Насправді успіх громади зале-
жить від вирішення проблеми взаєм-
ної недовіри та пасивності місцевих 
жителів і влади.

Марія
Пелипенко
адміністративна 
менеджерка 
(2019 – 2021)

Олег
Сукманюк 
асистент
керівника
проєкту
(2019 – 2020)

Олег
Ватаманюк
адміністратив-
ний менеджер 
(2018 – 2019)

— Проєкт – це досвід налагодження 
співпраці з дуже різними людьми: наш 
кругозір розширюється, місцями не-
розуміння та супротив зашкалює, але 
врешті – такі різні МИ рухаємо справу 
до бажаного результату.

— Non progredi est regredi. Проєкт – 
одна з історій успіху нашої громади. 
Для мене він став поштовхом до роз-
витку, надавши можливість працюва-
ти в одній команді з експертами всеу-
країнського рівня.

— Цей проєкт – постійна боротьба між 
причинами і можливостями.

— Коли у 2017 році ми спільно з колегами з «Інституту громадянського суспіль-
ства» подавали заявку на цей грант, то важко було повірити, що у нашу неве-
лику громаду можна залучити такі значні кошти, бо великі гранти зазвичай 
отримували великі міста. Але ми таки перемогли у цьому конкурсі.

І тут виявилося, що залучити грантові кошти – це не найскладніше. Набагато 
складніше завдання – це якісно та вчасно виконати все заплановане. А для 
цього – змінити підходи до роботи працівників виконкому, директорів шкіл, 
вчителів з одного боку, а з іншого – протистояти доброзичливцям (як у пого-
нах, так і без), які з першого дня ставили «палки у колеса».

Попри все завдяки проєкту почав формуватися імідж інституційно спроможної 
громади.Анатолій Душко,

Баранівський міський
голова (2010 – 2020)
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Ідея і цілі проєкту «Молодіжний кластер
органічного бізнесу Баранівської ОТГ»

Ідея проєкту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської ОТГ» виникла під час підготовки Стра-
тегії розвитку громади. Нова візія «Баранівка – органічний простір» мала відображати не лише позиціону-
вання громади для залучення органічних агровиробників. Вона також повинна була характеризувати нову 
якість відносин у громаді, де місцева влада доброчесна і ефективна, а жителі, передусім молодь, проявля-
ють ініціативу і розділяють відповідальність за розвиток громади.

Мета проєкту – підтримка сталого економічного 
зростання Баранівської ОТГ через нарощування діло-
вих зв’язків, покращення бізнес-клімату та відповід-
ної інфраструктури, зокрема спрямованої на розкрит-
тя підприємницького потенціалу молоді.

Завдання проєкту:

• покращення локального бізнес-клімату та відпо-
відної інфраструктури, передусім для виробників 
органічної продукції;

• підвищення спроможності місцевої влади у плану-
ванні та реалізації ініціатив з місцевого економіч-
ного розвитку;

• оновлення (у співпраці з МОН) навчальних про-
грам закладів освіти з фокусом на розкритті твор-
чого і підприємницького потенціалу молоді;  

• поширення досвіду проєкту, передусім про нову 
навчальну програму, по всій країні.

Компоненти проєкту

I

II

III

IV

Розвиток фізичної інфраструктури

Ремонт автодоріг, мереж водопостачання та каналізації,
управління поводженням з твердими побутовими відходами,
будівництво торгово-тренінгового центру.

Створення бізнес-клімату та розвиток кластеру органічного бізнесу

Формування в Агенції місцевого органічного розвитку «двигуна» місцевого
економічного розвитку, промоція нових управлінських маркетингових
ініціатив; підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Залучення молоді

Оновлення навчальних програм закладів освіти, їхньої матеріально-
технічної бази, створення в АМОР Молодіжного бізнес-інкубатора.

Планування місцевого економічного розвитку

Підготовка Плану МЕР на основі Стратегії розвитку ОТГ, організація
виконання стратегічних завдань на основі щорічної Дорожньої карти,
моніторинг та оцінка; підготовка спеціальних ініціатив; поширення
досвіду проєкту по Україні.

Логотип Баранівської громади, який згодом було
зареєстровано як торговий знак. Місцеві підприємці

можуть використовувати його для маркування
своєї продукції

ТМ
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Весна 2017 Серпень 2017 Грудень 2017 Грудень 2017

Червень 2018 Травень 2018 Весна – Літо 2018 Лютий 2018

Серпень 2018 Вересень 2018 Жовтень 2018 Листопад 2018

Липень 2019 Весна 2019 Зима – Літо 2019 Листопад 2018

Жовтень 2019 Листопад 2019 Лютий 2020 Літо – Зима 2020

Баранівську громаду
обрали для стратегіч-
ного і просторового
планування на кон-
курсі ІГС за підтримки
Вестмінстерського
фонду за демократію

Партнерська угода між
Інститутом громадянського
суспільства, Баранівською
міською радою і ПП
«Галекс-Агро» про подання
проєкту «Молодіжний
кластер органічного
бізнесу Баранівської ОТГ»
на грант ЄС

БМР затвердила
Стратегію розвитку
громади до 2020 року,
підготовлену за
підтримки ІГС

Створено комунальну
установу «Агенція
місцевого органічного
розвитку» (АМОР)

Зареєстровано
кооперативи
«Мілка – 2018» (моло-
чарство; 38 членів),
«Комора» (ягідництво;
7 членів) і «Кашперівка»
(молочарство; 3 члени)

Створено перший в
Україні Міжшкільний
ресурсний центр
нового формату, який
згодом Міністерство
освіти і науки України
визначило у
Положенні про МРЦ

Започатковано
щорічний курс
підприємницької
грамотності для
старшокласників 
«Підприємцем бути
легко»

Рішення БМР про
приєднання до
Ініціативи ЄС «Мери
за економічне
зростання»

Рішення Міністерства
соціальної політики
України про виділення
коштів на будівництво
Прозорого офісу в
Баранівці (спеціалісти
АМОР взяли участь у
підготовці заявки)

Запуск шкільних
коворкінгів:
столярного,
швейного,
3D-моделювання –
у Баранівському МРЦ

План місцевого
економічного роз-
витку Баранівської
громади, розроблений
у рамках проєкту ЄС,
експерти Світового
Банку визнали одним
з найкращих серед
124 громад з 5 країн

Презентація досвіду
проєкту на Форумі
50 громад-партнерів
програми DOBRE / 
USAID

23 студенти
Поліського національ-
ного університету
пройшли дуальне
навчання в органічних
компаніях групи
«Галекс-Агро»

Початок будівництва
торгово-тренінгового
центру та сироварні

Перший фестиваль
«Рибфест Смолка»
на водоймі
рибальського
кооперативу
«Смолка 2017»

Логотип громади
«Баранівка –
органічний простір»
зареєстровано 
торговим знаком для
товарів і послуг, що
можуть використо-
вувати місцеві
підприємці

Рішення БМР про
підписання грантової
угоди з ЄС (грант –
795,8 тисяч євро)

Презентація досвіду
проєкту на Форумі
Ради Європи та
Форумі 75 громад-
партнерів програми
DOBRE / USAID

Перший Форум
підприємництва
Баранівської громади

Серія онлайн-
консультацій, за
результатами яких
25 громад із
16 областей України
запросили
координаторів проєкту
для поширення
досвіду

Хроніка проєкту
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Агенція місцевого
органічного розвитку

У більшості громад України управлінці приділяють недостатньо уваги розвитку і проєктуванню майбутнього. 
Більшість часу забирають поточні питання, «виживання і гасіння пожеж». Баранівська громада не була винят-
ком. Тож після затвердження Стратегії розвитку громади виникла потреба в інституції, що відповідала б за 
розвиткові питання, координацію виконання Стратегії, залучення зовнішніх ресурсів. На початку 2018 року 
міська рада утворила комунальну установу з п’яти працівників. Її назва враховувала стратегічне бачення гро-
мади – «Агенція місцевого органічного розвитку», а абревіатура однозначно приваблювала – «АМОР».

АМОР забезпечує

генерування ідей
проєктів розвитку

активізацію жителів,
зокрема молоді (Бюджет участі)

координацію і моніторинг
Стратегії розвитку

розкриття підприємницького
потенціалу дорослих і молоді

підтримку місцевих підприємців
(бізнес-інкубатор, тренінги)

залучення грантів та
інвестицій до громади

Наталя Свінціцька, директорка КУ «АМОР»

— Ключова функція АМОР – залучення коштів на роз-
виток громади. За останні 3 роки ми допомогли міській 
раді підготувати 37 грантових заявок на 72,9 мільйо-
ни гривень. Уже реалізували проєктів на 17,31 мільйо-
нів гривень. Агенція також підтримує започаткуван-
ня власної справи, кооперативів, сімейних молочних 
ферм. Новим підприємствам АМОР надавала консуль-
тації та юридичну підтримку, допомогу в бухгалтерсько-
му обліку, проводила навчання членів кооперативів.

Олена Мхітарян, місцева підприємиця, виробниця меблів

— У травні 2020 року я прочитала на сторінці КУ «АМОР» у соцмережі про грант 
для підприємиць за Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка Украї-
ни». Я звернулася до Агенції за допомогою у підготовці заявки. Самостійно з цим 
не впоралася б, адже ніколи не чула про таке. В Агенції мені пояснили, який пакет 
документів треба надати, як заповнити заявку. Тепер я знаю, що у нас є команда 
фахівців, які нададуть фахову підтримку. Головне – це безкоштовно для будь-яко-
го бізнесу, що працює на території Баранівської громади та сплачує тут податки.

Олексій Рублюк, фермерське господарство «Преміум Агро груп», село Острожок

— Коли я вступив до кооперативу ”Мілка – 2018”, то відчув підтримку Агенції. Мені 
допомогли отримати паспорти на корів, підготувати документи для компенсації з 
обласного бюджету на утримання телят. У мене не було на це часу, бо працюю на 
фермі цілодобово. Спочатку я дивився на це із пересторогою. Безкоштовно мені 
ніколи не допомагали. Але за останні три роки я зрозумів, що можна досягти успіху, 
коли люди об’єднуються. Агенція прагне розвивати села, щоби з них не виїжджала 
молодь, а я прагну отримувати пристойний дохід. Спільно ми робимо гарну справу.
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Торгово-тренінговий
центр і Прозорий офіс

У місті бракувало облаштованих громадських просто-
рів і продовольчого ринку. Місцеві дрібні агровироб-
ники торгували «з асфальту» біля автостанції. Також 
не вистачало приміщення для заходів, розрахованих 
на 30-50 учасників. Вибір обмежувався невеликим 
залом у міській раді (26 місць) або великим – у Па-
лаці культури (360 місць). У таких умовах важко було 
комунікувати з підприємцями, проводити навчання 
для активістів, залучати молодь. Тому Проєкт перед-
бачав будівництво Торгово-тренінгового центру. Він 
мав стати майданчиком такої діяльності.

Торгово-тренінговий центр включає продовольчий 
ринок місцевих агровиробників, а також – конфе-
ренц-залу та офіс АМОР як «точки збору» проєктів 
розвитку підприємництва. Раніше громада отримала 
субвенцію Міністерства соцполітики на будівництво 
Прозорого офісу. Там працюватимуть всі надавачі ад-
міністративних та соціальних послуг: ЦНАП, пенсійний 
фонд, управління соціального захисту, центр зайнято-
сті, реєстраційна служба, служба у справах дітей.

Міська рада вирішила побудувати ці дві споруди як 
зблоковані приміщення на одній земельній ділянці у 
центрі міста біля автостанції. Через тривале погоджен-
ня проєкту землеустрою та проектно-кошторисної до-
кументації лише у жовтні 2018 року провели тендер на 
будівельні роботи. Однак, через недобросовісність 
учасників двічі тендер скасовували. Лише після третіх 
торгів навесні 2019 року почалося будівництво.  

Для облаштування ЦНАП у Прозорому офісі грома-
да взяла участь у конкурсі Програми «U-LEAD з Єв-
ропою». У результаті виграла 27 робочих місць: меблі 
та комп’ютерну техніку з програмним забезпеченням.

ЦНАП:
кабінет
адміністраторів

Торгово-тренінговий центр
(327 м2)

Прозорий офіс
(480 м2)

ЦНАП:
зала сервісного
обслуговування

ЦНАП:
приміщення
соціальних
послуг і
реєстраційна
служба

Управління праці,
соціального захисту
та служба у справах
дітей

Центр
зайнятості

Пенсійний
фонд

Архіви

Продовольчий
ринок

Комунальна установа
«Агенція місцевого
органічного розвитку»

Бізнес-інкубатор

Конференц-зала

Ліфт
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Залучення інвестицій

Стратегія розвитку позиціонувала Баранівську громаду як органічний простір. Така конкурентна перевага 
передусім мала б «працювати» на залучення до громади нових органічних виробників. У 2019 році розро-
блено Інвестиційний паспорт громади, до якого включено анкети 8 земельних ділянок типу «грінфілд« для 
розміщення промислових об’єктів. Інформація про місцеві інвестиційні можливості поширювали серед ці-
льової аудиторії різними каналами, зокрема і через урядову агенцію із залучення інвестицій UkraineInvest. 
Зрештою в громаді працюють такі компанії, сертифіковані як виробники органічної продукції:

ТОВ «Органік Мілк» (група компа-
ній «Галекс-Агро») – виробництво 
молочної продукції з власної фер-
ми (Сертифікат №20-0258-07-02) 
використовує молоко екстра-кла-
су, яке щодня надходить з власних 
органічних ферм. Усі процеси – від 
вирощування кормів до виробни-
цтва готової продукції – контро-
лює міжнародна сертифікаційна 
компанія «Органік Стандарт».

ПП «Галекс-Агро» (Сертифікат 
№20-0038-09-02) вирощує зер-
нові, олійні культури та корми на 
площі 9358 гектарів. Виробни-
цтво сертифіковано як органічне 
землеробство. Також займається 
тваринництвом (корови породи 
Симентал) та виробництвом орга-
нічного меду.

ТОВ «Органічний м’ясний продукт» 
(група компаній «Галекс-Агро») 
– виробництво м’ясної продукції 
з власної ферми, Сертифікат: 20-
0824-04-01.

Алішер Тяжин, генеральний директор ТОВ «Кусто Агро Трейдинг» (Казахстан)

— В Україні я вже п’ятий рік. Українці мають особливий ген. Незважаючи на ве-
ликі труднощі, ваша країна рухається вперед та розвивається, і я думаю, що в 
правильному напрямку. Останніх три роки «Кусто Агро» активно розвиває ягідний 
органічний бізнес. У нас є два кластери: один – у Вінницькій області, а другий – у 
селі Суємці Баранівської громади. Цей бізнес не найлегший, бо потрібна ручна 
праця для збору врожаю на 120 гектарів. Сума інвестицій на території Баранів-
ської ОТГ складає орієнтовно 1 мільйон доларів.

ТОВ ‘‘Альфабет Агро’’ (група ком-
паній ‘‘Кусто Агро’’) – вирощуван-
ня суниці, смородини, Сертифікат: 
20-1095-03-01. У сезон посадки і 
збору врожаю для компанії працю-
вали до 300 осіб.

ТОВ «БТТ Агро» (група компаній 
«Кусто Агро») – вирощування жита 
озимого, соняшника, Сертифікат: 
№19-0544-04-02. На підприємстві 
постійно працює 9 людей, а в пе-
ріод збору врожаю чи підготовки 
до посівів наймають ще до 10 міс-
цевих працівників.

ТОВ «Органік Берріз» – вирощу-
вання малини, часнику, картоплі, 
Сертифікат: №20-0885-04-05. За 
консультацій АМОР у 2020 році ком-
панія почала продавати розфасо-
вану ягоду в мережі супермаркетів 
NOVUS. Тут постійно працює 5 осіб, 
у сезон залучають до 60 осіб на збір 
малини. У 2020 році в підприємство 
інвестовано 647 тисяч гривень.

Фермерське господарство «До-
машня курочка» – вирощування 
органічних курчат і виробництво 
органічних яєць у селі Острожок, 
Сертифікат: №20-1399-02-01.

ФОП Радчук Ніла Анатоліївна – 
вирощування малини, Сертифікат: 
№19-0698-04-01.

ТОВ «Агровест груп» (група ком-
паній «Галекс-Агро») – вирощуван-
ня зернових, технічних і кормових  
культур, органічне землеробство, 
розведення великої рогатої худо-
би молочних та м’ясних порід (Си-
ментал), виробництво органічного 
молока. Сертифікат № 20-0181-09-
02. Частину продукції компанія екс-
портує до Білорусі та Угорщини. На 
території Баранівської громади у 
селі Смолдирів працює органічна 
молочна ферма на 800 поголів’я 
худоби, молоко з якої постачають 
на ТОВ «Органік Мілк».
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Органічна ферма

У вересні 2020 року ПП «Галекс-Агро» запустив в 
експлуатацію першу чергу молочно-тваринницького 
комплексу в селі Рогачів, розрахованого на 560 голів 
дійних корів. Сьогодні там 325 корів та 183 теляти; до 
кінця 2021 року плануються збільшення поголів’я ще 
на 140 корів.

Інвестиції першої черги будівництва: будівлі – майже 
38,7 мільйонів гривень, обладнання – близько 13 міль-
йонів гривень. Триває будівництво другої черги. Вар-
тість усього проєкту – 208 мільйонів гривень.

На фермі утримують корів молочно-м’ясного напряму – 
породи «сименталь». Тут обладнано сучасний доїльний 
зал на 24 місця. На фермі встановлено американську 
систему видалення гною: одразу відбувається сепара-
ція, тверда фракція йде на компост, рідка – в лагуну і 
надалі трансформується у рідину для поливу полів.

Ферму збудували під розширення молокопереробно-
го заводу «Органік Мілк», який входить до складу гру-
пи компаній «Галекс-Агро».

Ферма ‘‘Галекс-Агро’’ в селі Рогачів, фото «Галекс-Агро»

Сонячна електростанція

АМОР розробила інвестиційний паспорт Баранівської 
громади з анкетами земельних ділянок «грінфілд». 
Однією з таких ділянок зацікавився зовнішній інвес-
тор, який орендував у громади 24 гектари. Там він по-
будував сонячну електростанцію.

У результаті, починаючи з 2019 року, до місцевого 
бюджету щорічно надходить 1,6 мільйона гривень 
орендної плати за землю.

У 2020 році станція потужністю 10 мегават почала 
працювати. Загальна сума інвестицій у підприємство 
склала 9,4 мільйонів євро. На сонячній електростанції 
створено 4 робочих місця.

Сонячна електростанція на околицях Баранівки,
започаткована 2019 року

Олександр Мисько, староста села Суємці

— Я радий, що на нашій території є такий соціально-відповідальний орендар та ще й 
органічний агровиробник, як «БТТ-Агро» з групи компаній «Кусто Агро». На посівах 
у них завжди задіяні місцеві жителі. Компанія завжди вчасно сплачує податки до 
бюджету громади, допомагає відновлювати сільські дороги, не забуває про місце-
ві школи та садочки. Головне, для вирощування різних культур не використовує 
пестициди. Оскільки  наша громада є органічним простором, такий інвестор додат-
ково підтримує органічний імідж Баранівської громади на всю Україну і не тільки.

На початку 2021 року в Баранівській громаді зареє-
стровано спільне україно-нідерландське підприємство 
ТОВ «Грінз!». Воно буде інвестувати в місцеве органіч-
не виробництво веганських бургерів. Компанія вже 
займається питаннями закупівлі та встановлення не-
обхідного обладнання. Популяризувати свою продук-

Веганські бургери цію в Україні ТОВ «Грінз!» буде на базі ТОВ «Органіч-
ний м’ясний продукт». Нідерландський інвестор обрав 
громаду за допомогою Агенції місцевого органічного 
розвитку Баранівської громади та Житомирської Аген-
ції регіонального розвитку. Позаяк інвестор планує 
налагодити виробництво органічного продукту, то на-
явність у громаді сертифікованих органічних компаній, 
які розвиваються, зіграло роль.
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Активізація місцевих жителів

Соціологічні опитування протягом останніх чотирьох років свідчать, що низька активність жителів Баранів-
ської громади є однією з ключових перешкод для розвитку. Парадоксально, зате щиро: «Ми не розвиваємо-
ся, бо занадто пасивні». Як вийти з цього зачарованого кола?

Соціологічні опитування жителів Баранівської громади проводили у травні-червні 2018 року (606 респондентів), березні 2019 року (625 
респондентів) і лютому 2020 року (611 респондентів) методом face-to-face. Статистична похибка становить 4,0%.

Ми розпочали з підтримки ініціатив співпраці дрібних 
сільгоспвиробників, що приносила б економічну виго-
ду усім. Тим більше, що респонденти під час опитуван-
ня прихильно ставилися  до ідеї сільськогосподарської 
кооперації. Понад 55% опитаних працездатного віку 
повідомляли, що взяли б участь у створенні кооперати-
ву у своєму селі. Також надихав позитивний досвід ін-
ших українських громад, які досягли успіху в цій сфері.

Крім того, в рамках проєкту було заплановано заходи 
для підвищення громадської  активності, передусім мо-
лоді, а також для формування локальної ідентичності. 
Зокрема започатковано кілька фестивалів у старо-
статах – «РибФест Смолка» і «Harvest Fest». Їх успішно 
провели до карантину в 2018-2019 роках. За даними 
опитування жителів громади, у січні 2021 року понад ⅔ 
респондентів позитивно оцінили таку ініціативу.

Команда проєкту присвятила особливу увагу фор-
муванню базових навичок проєктної роботи та напи-
санню заявок серед громадських активістів. У 2018 
році було проведено інформаційну кампанію та серію 
тренінгів у Баранівці та старостатах для підготовки 
проєктів на конкурс «Бюджет участі». У результаті, 23 

автори подали 19 проєктів (2017 року було 6 проєктів). 
У голосуванні протягом серпня-вересня 2018 року 
взяли участь 3800 осіб (16% населення громади), або 
у 3,5 рази більше, ніж 2017 року. На жаль, позитивну 
динаміку в рамках Бюджету участі не вдалося розви-
нути наступними роками через брак коштів у місцево-
му бюджеті та пандемію.

Найбільшою перешкодою для розвитку кооперації 
в громаді стала відсутність підприємливих навичок у 
жителів та брак взаємної довіри. Це породжує страх 
та інертність. Для розвитку таких навичок у сільських 
жителів координаторка другого компоненту проєк-
ту Тетяна Забродіна підготувала заявку на участь в 
Школі організацій з розвитку підприємництва Фонду 
«Східна Європа». Команда кооперативів Баранівської 
громади подолала відбір на курс і пройшла навчан-
ня. Восени 2020 року, згідно з умовами конкурсу, її 
учасники зареєстрували громадську організацію «Ор-
ганічний простір». Вони підготували проєкт для залу-
чення коштів на підтримку підприємництва Баранів-
ської громади на наступному етапі програми Фонду. 
Тому історія місцевого кооперативного руху тільки 
починається.

Сергій Нестерук, голова СОК «Смолка 2017»

— Команда проєкту, АМОР та міська рада доклали чимало зусиль для розвитку 
нашого кооперативу. Водойма річки Смолка придатна для розведення риби, але її 
велика площа ускладнює контроль за діями браконьєрів. Деякі місцеві вважають 
річку своєю власністю, хоча брати відповідальність за її стан не хочуть. Радянська 
звичка, що влада має тобі все зробити, повинна піти у вічність. Кожен особисто 
та спільно з громадою мають працювати на створення комфорту в себе на місці.
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Оксана Шевчук, СОК «Комора»

— Проєкт дає поштовх для розвитку сільських територій. Теплиця збудована за 
кошти ЄС може використовуватись для розвитку підприємницької діяльності  се-
ред молоді. Зокрема для вирощування саджанців ягід та овочів.

Рибальський кооператив

Навесні 2017 року жителі сіл Смолдирів та Іванівка 
створили перший у громаді кооператив – СОК «Смол-
ка 2017». Він об’єднав любителів риболовлі. На березі 
річки Смолка облаштували пірси та альтанки, прове-
ли освітлення. Саму водойму (плесо 55 гектарів) за-
рибнили майже 1000 кілограмами білого амуру та тов-
столоба на суму більше 50 тисяч гривень.

Також за ініціативою команди проєкту тут започатку-
вали щорічний фестиваль – «РибФест Смолка». У дру-
гий рік проведення – 2019 – він зібрав більше 1000 
людей з Баранівської громади та з-поза неї.

Хоча 2019 рік почався з поганих новин - повінь по-
шкодила дамбу, через яку по течії понесло рибу та 
пірси, однак спільними зусиллями міської ради та чле-
нів кооперативу вдалося відновити зруйноване, і по-
будувати ще 4 нових пірси та 3 альтанки.

Дохід СОК «Смолка 2017» 2019 року склав 60 тисяч 
гривень, зокрема 9,8 тисяч гривень членських вне-
сків. Цих показників не вдалося досягнути в 2020 
році через пандемію. Але сьогодні кооператив налі-
чує 54 активних члени, які мають плани для розвитку 
водойми.

Лариса Мухіна, СОК «Смолка 2017»

— Під час навчання для членів кооперативу я здобула нові знання. Зокрема дізна-
лася, як брати участь у тендерах, де шукати гранти. Відкриттям для мене стало, що 
можна виграти грант на підтримку підприємницької діяльності.

Ягідний кооператив

Збір лісової чорниці – традиційний заробіток у селищі 
Полянка. Але заготівельники приймають продукцію 
«на дорозі» за низькою ціною. Тож проєкт прагнув 
створити потужності для охолодження ягід. Це доз-
волило б формувати оптові партії та продавати їх за 
вищою ціною уже по завершенню сезонних робіт.

Так було започатковано кооператив «Комора», члени 
якого на присадибних ділянках посадили 500 саджан-
ців малини (сорт «Джоанн Джей»), отриманих за спри-
яння АМОР від місцевого органічного виробника ТОВ 
«Органік Берріз». На грант ЄС планували закупити 
обладнання для заморозки. Але виділене для нього 
приміщення в Полянках не пройшло експертизи.

АМОР домовилася з підприємством «Органік сад» 
із сусіднього району про співпрацю. Воно могло на-
давати саджанці різних ягід членам кооперативу, а 
ті – продавати весь врожай цій компанії. Якби на це 
зголосилися щонайменше 30 сімей, то “Органік сад” 
інвестувала б у ремонт споруди під ягідний холодиль-
ник. Але серед місцевих виявилося замало готових 
скористатися цією можливістю.

У Полянці в 2019 році пройшов перший фестиваль 
«Harvest Fest», що об’єднав місцевих агровиробників 
на ярмарку. З його допомогою команда проєкту по-
пуляризувала органічне ягідництво. Також разом з 
компанією «Альфабет Агро», що вирощує органічну 
суницю в громаді, АМОР мали провести фестиваль 
«Ягідний вояж». Через карантин його скасували.

Рибалки кооперативу «Смолка 2017»
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Молочний кооператив

Руслан і Світлана Обухівські, перші в громаді власники
сімейної молочної ферми

— Завдяки команді проєкту нам вдалося скористатися підтримкою ТОВ «Укрміл-
кінвест» для створення сімейної молочної ферми. Завдяки їхній допомозі – фінан-
совій та консультативній – нам вдалося без «набитих шишок» за три місяці відре-
монтувати корівник та почати закупівлю корів. Вже маємо 18 корів та два телятка. 
Усього плануємо мати 51 корову.

Білявський Ігор, голова СОК «Мілка – 2018»

— На жаль, нам не вдалося  згуртувати людей, щоби 
збирати більші об’єми молока та продавати його за 
вищою ціною.  Я вважаю, що запуск сироварні стане 
поштовхом для розвитку сімейних молочних ферм та 
можливістю  активізувати людей.

У домогосподарствах Рогачівського старостату та прилеглих сіл Вірля та Смолдирів збереглася чи не най-
більша в Баранівській громаді кількість корів – за оцінками 2017 року близько 600 голів. Однак суттєвого 
доходу здача молока не приносила через цінову політику закупівельників та якість самого продукту. Керів-
ництво міської ради намагалося комунікувати із перекупниками, однак безрезультатно. Рішенням проблеми 
могла стати власна переробка молока. Проте необхідною умовою для успіху було безперебійне постачання 
якісної сировини, яке не могли забезпечити роздрібнені домогосподарства.

Завдяки інформаційній кампанії команди проєкту 
щодо організації кооперативів зареєстровано СОК 
«Мілка – 2018». До нього увійшло фермерське госпо-
дарство «Преміум – Агрогруп» та сільські жителі, що 
тримають одну чи кілька корів (всього – 86 голів). На-
прикінці 2018 року підготовлена АМОР заявка вигра-
ла обласний конкурс – кооператив отримав важливе 
для налагодження системи збору молока обладнан-
ня: охолоджувач на 1 тонну (за 70 тисяч гривень).

Керівниця проєкту Оксана Загорська шукала підпри-
ємства, які б купували молоко у членів СОК за адек-
ватну ціну. Більшість з них ставили вимогу про міні-
мальні гарантовані обсяги молока – не менше 5 тонн. 
Представники одного з потенційних партнерів – ТОВ 
«Брусилівський маслозавод» – приїжджали до Бара-
нівки на остаточні перемовини, за підсумками яких 
підписано меморандум про співпрацю. Однак коопе-
ратив не зміг забезпечити необхідні обсяги молока.
 
Зрештою вдалося знайти підприємства, які готові 
були навіть за невеликі партії платити вищу, ніж по-
точна закупівельна, ціну. Але як тільки про це стало 
відомо, місцеві перекупники одразу ж підняли свою 
ціну, щоб селяни не переходили на іншу модель здачі 
молока. Таким чином вдалося підняти вартість 1 літра 

молока з 4,5 грн до 7,2 грн. Проте як тільки зникла за-
гроза конкуренції з боку молокозаводів, закупівель-
ники зменшили свою ціну.

Наприкінці 2019 року 6 членів кооперативу почали 
здавати молоко Рихальському заводу сухого молока. 
За три місяці здали майже 40 тонн. Однак через брак 
підтримки інших членів ініціатива не розвинулася.

Сімейна молочна ферма Руслана та Світлани Обухівських
у Баранівській громаді
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Сироварня

Щоби збільшити додану вартість, яка залишається у громаді, і дати селянам прогнозовану й адекватну ціну 
за молоко, проєкт передбачав будівництво мінісироварні. Її потужність – переробка 2 тонн молока за добу. 
На цій мінісироварні можна виготовляти не лише сири, а й пастеризоване молоко, сметану, йогурт, масло.

Оформлення документації на земельну ділянку  
під сироварню  тривало з березня до грудня  2018 
року. За підсумками тендерних торгів навесні 2019 
року підписано договір з підрядною організацією, 
яка завершила будівництво сироварні у грудні цьо-
го ж року. Паралельно міська рада проводила торги 
на закупівлю лінії переробки молока, монтаж якої 
через затяжну процедуру підключення до електро-
мережі завершено лише в липні 2020 року.

Тестовий запуск, для якого партнер за проєктом – 
ПП  «Галекс-Агро» надав молоко, показав, що все 
працює: із першого разу вийшло якісне масло.

Однак завершення будівництва і оснащення сиро-
варні не дало можливості одразу стати до роботи 
сировару-технологу, залученому за кошти гранту 
Європейського Союзу. Виникла проблема із сиро-
виною. Незважаючи на попередні декларації, чле-
ни кооперативу (ймовірно, не без «допомоги» пере-
купників) не спромоглися зібрати більше 300 літрів 
якісного молока на день. Ще близько 20 осіб вийш-
ли з кооперативу, коли дізналися, що сироварня 
приймає лише якісну сировину (згідно з Державним 
стандартом України 3662:2018: без домішок, антибі-
отиків тощо).

Стало зрозуміло, що якщо люди не спроможні до 
самоорганізації і не готові брати на себе відпові-
дальність (зокрема, і за якість молока), то успішна 
діяльність новозбудованої сироварні під загрозою. 
Тому міська рада почала розглядати інші варіанти 
запуску сироварні, наприклад, передання в орен-
ду або створення ТОВ, де співзасновником стане 
Баранівська міська рада та інвестор. Такі варіанти 

Устаткування в сироварні

розглядали за умови, що сироварня буде купувати 
молоко в місцевого населення.

Під час пошуку партнерів команді проєкту вдало-
ся налагодити співпрацю з ТОВ «Укрмілкінвест» та 
представниками проєкту «Сімейні молочні ферми» 
(Рівненська область). На семінарах вони розповіли 
селянам про економічну вигоду утримання понад 30 
корів та про правильну організацію сімейної ферми. 
У результаті, троє сімей зацікавилися, а сім’я Русла-
на та Світлани Обухівських першими в громаді ство-
рили сімейну ферму: за фінансової (1,2 мільйона гри-
вень пільгової позики) та консультаційної підтримки 

ТОВ  «Укрмілкінвест» відремонтували корівник, за-
купили 18 корів (планують докупити ще 33).

У громаді очікують, що саме сімейні молочні ферми 
стануть основними постачальниками сировини для 
сироварні, а товариство – партнером міської ради в 
управлінні сироварнею.

Сироварня, збудована в селі Рогачів
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Апробація нової програми трудового навчання
на базі шкільних коворкінгів

До появи інтернету існувало два джерела інформації та знань: школа та бібліотека. Тепер ці установи втратили таку 
монополію. А “перевірені роками” програми, методи викладання і традиційні компетенції вчителів  уже не працюють. 
Молодь також змінилась. Вона прагне діяльності, а не зазубрювання. Практики, а не теорії. Разом із знаннями вона ви-
магає навичок, що будуть актуальними та корисними не лише сьогодні, а й у майбутньому. 

Тож формулу модерної освіти можна описати так: гнучка 
до потреб програма + вчитель, який постійно навчається 
+ сучасне обладнання. Виходячи з цього у рамках молодіж-
ного компоненту проєкту ми проводили тестування новітніх 
напрацювань, щоби підтвердити або спростувати їхню жит-
тєздатність. Зокрема було заплановано:
• створення сучасних шкільних коворкінгів (столярно-

слюсарний, швейний, тепличний), за новою відкритою 
для всіх мешканців громади моделлю;

• апробацію нової програми з трудового навчання та тех-
нологій та нового положення про міжшкільні ресурсні 
центри спільно з Міністерством освіти та науки України;

• активізацію підприємницького потенціалу молоді гро-
мади;

• підвищення кваліфікації вчителів.

Що вдалося:

1. Створити не три запланованих, а п’ять коворкінгів: до-
даткові – 3D-моделювання та медіаковоркінг (Шкільне 
телебачення).

2. Протестувати існування МРЦ у двох формах: комуналь-
на установа як освітній заклад і комунальне підприєм-
ство як коворкінг-центр. Сформовано позитивний та 
негативний досвід діяльності кожної з моделей.

3. Провести щорічні навчання вчителів громади.
4. Налагодити проведення уроків трудового навчання в 

МРЦ для 1117 учнів старших класів двох шкіл Баранівки.
5. Сформувати 4 гуртки за новою програмою, які відвіду-

вали 131 учень з усієї громади.
6. Налагодити співпрацю відділу благоустрою міської 

ради з тепличним коворкінгом, який забезпечив понад 
50% потреб громади у розсаді квітів.

Що не вдалося:

1. Організувати проведення уроків трудового навчання в 
МРЦ для учнів сільських шкіл через неспроможність відді-
лу освіти забезпечити довезення дітей. За весь час уроки 
відвідали лише 79 з понад 500 учнів сільських шкіл.

2. Активізувати освітянське середовище для впрова-
дження реформ внаслідок нерозуміння більшістю вчи-
телів сутності цих реформ, небажання вийти із “зони 
комфорту”, відсутність систематичної роз’яснювальної 
комунікації з відділом освіти.

Василь Вознюк, адміністратор технічного коворкінгу

— Учениця 7 класу Баранівської гімназії Іванка Назарчук прийшла до нас на гур-
ток деревообробки у 2020 році. Училася працювати електричним інструментом, 
а от ручним, як виявилося, володіє вільно. Ремесло так її захопило, що й у свій 
вільний час вона також відвідувала майстерню. Ми з нею робили кубки для фут-
больного турніру. Через те, що у гімназії формально поставилися до скасування 
розподілу на «хлопчачу» і «дівчачу» працю, Іванка мусила відпрошуватися зі своїх 
уроків трудового (швейної справи), щоби працювати у столярному коворкінгу.

Переглянути відеоролики,
підготовлені командою
Шкільного телебачення
Баранівської громади, можна
за посиланням у QR-коді

Команда Баранівського міжшкільного ресурсного центру
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Середовище прогресивних вчителів
трудового навчання «Освіта для успіху»

Об’єднати активних вчителів – місія здійсненна.

Стадія 1. Усвідомлення

Під час перших візитів до Баранівки відділ освіти авторитет-
но запевнив: «Ви спершу привезіть нам сучасне обладнан-
ня, а з рештою проблем не буде». Сталося все навпаки. Не-
достатньо створити нову навчальну програму і забезпечити 
сучасною технікою та обладнанням. Без активного, навче-
ного вчителя і мотивованої адміністрації школи це все буде 
лежати «мертвим вантажем».

Розвиток вчителя і його бажання вдосконалюватися – одна 
з найголовніших рушійних сил освіти. ЇЇ відсутність – ступор 
усіх реформ. Готових до змін вчителів багато, але вони вва-
жають себе самотніми «білими воронами» в консерватив-
ному освітянському товаристві. Фінальні етапи олімпіади з 
трудового навчання, де ми проводили презентації проєк-
ту, – найкраще місце для зібрання вчителів-реформаторів. 
Було приємно чути, що деякі з ініційованих проєктом ново-
введень почали запроваджувати і в інших областях. 

Стадія 2. Чому про вас ніхто не знає?

Використовуючи зацікавленість освітян проєктом у Баранів-
ці, ми почали популяризувати найактивніших вчителів та їхні 
методи викладання в соцмережах і виданнях проєкту. Залу-
чення цих вчителів до проведення освітніх семінарів дало 
неймовірні результати. Кількість освітян, які записувались 
на семінари, зросла в декілька разів: із 20-30 осіб 2018 року 
до 60-70 осіб 2019 року і до 230 осіб у січні 2021 року.

Зрештою спільнота вчителів трудового навчання, побачив-
ши дієвість запропонованих командою проєкту кроків, заго-
ворила про створення профільної організації для поширен-
ня інноваційних методів та ідей в технологічній освіті. Так 
за пропозицією Сергія Дятленка було створено громадську 
організацію «Освіта для успіху».

Стадія 3. Прийшов час єднатись

Зустріч однодумців під час проведення Всеукраїнського 
семінару в Баранівській громаді, (вчителів трудового нав-

Василь Назарчук, директор КП «Баранівський міжшкільний ресурсний центр»

— Проєкт дав колосальні можливості, не тільки для мене, а й для всіх жителів грома-
ди, реалізувати свої творчі ідеї. Тож недарма гаслом наших коворкінгів стало  «Мрії 
в Дії». Вони є осередком, який єднає усіх: від десяти- до шістдесятирічних. Завдяки 
сучасному обладнанню нам вдалося допомогти громаді на початку карантину  – 
МРЦ забезпечив лікарню та бригади «швидкої» масками та захисними щитками, 
надрукованими на 3D-принтері. Досягненням для швейного коворкінгу стала пере-
мога в тендері на пошиття 8500 захисних масок для Програми «U-Lead з Європою».

чання та директорів МНВК / МРЦ) вкотре підтвердила по-
требу в такій профільній спільноті. Протягом 2019-2020 ро-
ків, ГО «ОДУ» проводила навчальні семінари, інформувала  
освітян про конкурсні та грантові можливості, координува-
ла комунікацію між ними, громадським сектором та усіма 
зацікавленими в розвитку освіти. Як приклад, після прове-
дених інформаційних кампаній нам довелось організувати 
додаткові навчальні семінари, оскільки кількість охочих (а 
зареєструвались понад 230 осіб), перевищувала технічні 
можливості онлайн-платформ.

У результаті, на час закінчення проєкту виникло професій-
не середовище активних освітян, які ставлять перед собою 
цілком реальні завдання:

• консолідація активних учителів;
• координація самоосвіти вчителів (принцип «знаю кра-

ще – навчаю інших»);
• проведення семінарів щодо написання  проєктних за-

явок;
• популяризація шкільного підприємництва та підприєм-

ницької грамотності серед вчителів та учнів.

Організатори та члени жюрі олімпіади з трудового навчання –
ініціатори створення ГО «ОДУ», Кам’янець-Подільський, 2018

Видання «Молоде зелене. Звіт 
про залученість молоді та
розкриття підприємницького 
потенціалу в рамках проєкту ЄС 
«Молодіжний кластер органічно-
го бізнесу Баранівської ОТГ»

«Покрокову інструкцію із
створення шкільних

коворкінгів» дивіться
у виданні «Нові бурдюки.

Як коворкінги розвивають
громади?»
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Молодіжний бізнес-інкубатор.
Власна справа чи полуниця в Польщі?

Модуль 1. Вступний (12 годин) Модуль 2. Бізнес-процеси
(20 годин)

Модуль 3. Соціальна складова
(10 годин)

1.  Що таке підприємництво?
2. Тенденції розвитку малого бізнесу
    в Україні та світі.
3. Що таке бренд? Як його створити? 
4. Як мотивувати себе на шляху до
    створення власної справи?
5. Як знайти ідею для власної справи?
6. Основи бізнес-планування
    (основні етапи створення).

1.  Що таке реклама та маркетинг?
2. Проведення досліджень ринку,
    товару та цільової аудиторії.
3. Собівартість і ціноутворення. 
4. Продаж товарів і послуг онлайн.
5. Особливості маркетингу в
    соціальних мережах.
6. Основи відеозйомки кліпів для
    соціальних мереж.

1.  Що таке активна громадянська
    позиція?
2. Як визначити проблеми громади і
    як долучитись до їх вирішення?
3. Що таке Бюджет участі
    Баранівської громади і як написати
    заявку на нього?
4. Як отримати фінансування?
5.  Молодіжний бізнес-інкубатор.

Проблема №1
«Я абсолютно не здатна до продажів – щоразу, коли 
відповідаю на питання про вартість моєї роботи, мені 
ніяково і дуже дискомфортно», – Юліана Литвиненко, 
фотографиня, хендмейдерка

Проблема №2
Підлітки у 13 – 15 років вже розуміють, що таке гро-
ші, але тільки щодо їх витрачання. Натомість варіанти 
заробітку зводяться до одного – піти працювати «на 
фірму» або «на полуницю до Польщі». На це впливає 
ще один стереотип – «у громаді немає як заробити».

Ці приклади висвітлюють брак акценту на розвит-
ку підприємливості в молоді. Відсутність розуміння 
суті власної справи, вартості своєї праці, створення 
власного продукту. Неусвідомлення можливостей 
продажу по всьому світу завдяки інформаційним тех-
нологіям і, як наслідок, нерозуміння можливостей за-
робляти «пристойні» гроші, залишаючись у громаді.

Завданням молодіжного бізнес-інкубатора в рамках 
проєкту стало надання профільних знань і допомоги 

тим, хто має намір започаткувати власну справу чи 
проєкт у громаді. Координатор молодіжного компо-
ненту розробив і щорічно проводив курс «Підпри-
ємцем бути легко» (ПБЛ), під час якого надав учням 
базові знання із започаткування власної справи, соці-
альної складової бізнесу.

Структура курсу «Підприємцем бути легко»

Учасники та координатор курсу «Підприємцем бути легко v 3.0»

Що досягнуто:
1. Курс «ПБЛ» пройшли понад 50 старшокласників.
2. Написано 19 заявок на Бюджет участі (із них 9 

було подано і 1 отримала фінансування).
3. Випускниця курсу ПБЛ v 3.0 Валентина Бардіс за-

початкувала власну фотосправу.
4. Курс «Стартап в успішне життя» пройшли 46 учнів 

шкіл і професійного ліцею Баранівки. У результаті 
2 команди подали проєкти на конкурс молодіж-

ного підприємництва «Diamond Challenge for High 
School Entrepreneurs» від Університету штату Де-
лавер, США.

5. У співпраці з Центром зайнятості в Баранівці про-
ведено тренінги для безробітних щодо започатку-
вання власної справи (у 2019 році – 86 учасників, 
у 2020 році – 58).

6. Проведено 7 навчальних зустрічей для потенцій-
них підприємців «Як створити стартап».

Що не досягнуто:
1. Не вдалося запровадити викладання підприєм-

ництва в старших класах, оскільки під час вибору 
предметів варіантивної складової адміністрація 
шкіл не завжди ставить пріоритетом потреби учня.

2. Через поганий інтернет та незручний графік авто-
бусів не вдалося зібрати учасників із старостин-
ських округів.

3. Не вдалося запровадити сталу роботу МБІ через 
брак кадрів та приміщення (ТТЦ ще будують).
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Валентина Бардіс, учениця 11 класу 
Баранівського ліцею №1,
переможниця курсу «Підприємцем 
бути легко v 3.0» у 2020 році

— Уже після 10 класу я почала замислюватися про 
подальше навчання та яку ж професію обрати. І ось 
я натрапила на пост про набір на тренінговий курс 
«Підприємцем бути легко v 3.0». Уже з першого занят-
тя я зрозуміла, що це – моє. Іван Савицький все до-
ступно пояснював, матеріал був цікавий і корисний: 
про створення бренду, як визначати цільову аудито-
рію, як проводити аналіз ринку, розраховувати собі-
вартість товару і багато іншого.

Найскладнішим було написання бізнес плану, але 
все ж таки я з цим упоралася найкраще і виграла на-
бір фототехніки та обладнання від ІГС! Закінчивши 

цей курс, я зрозуміла, що хочу пов’язати свою май-
бутню професію із цим напрямком, тому вже готуюсь 
до вступу до вишу економічного напрямку. Також я 
хочу перетворити своє хобі – фотографію – на влас-
ну справу і зрозуміла, що цей курс допоможе розви-
нути своє маленьке  підприємство. І я не помилилась:)

Олена Клопотовська, завідувачка Зеремлянської гімназії, школярі якої
виграли грант Фонду «Східна Європа» на 75 тисяч гривень

— Наша сільська школа – крута, наші учні – не гірші 
за інших. Ми з дітьми (за підтримки команди проєк-
ту) подали заявку на конкурс створення соціального 
шкільного підприємства та обрали термосублімацій-
ний друк на виробах. Створення принтів на виробах 
зараз популярне. Але в ширшому розумінні це не 
лише друк. Діти вивчають дизайн, композицію, освою-
ють фоторедактори. А разом із запровадженням кур-
су «Соціальне шкільне підприємництво» з 01.09.2021 
учні отримують ще й навички підприємництва, які до-
поможуть їм реалізувати себе в майбутньому.

Я вірю, що нашим шкільним підприємством «ПрінтБум» 
зацікавляться учні інших навчальних закладів Бара-
нівської громади. А от щодо  ринку продажу, то ми не 
збираємось  обмежуватись лише нашою громадою.

Іван Савицький, координатор молодіжного компоненту проєкту

— Брак розуміння підприємництва, фінансової грамотності, проєктної діяльності ускладнюється нерозумінням бан-
ківської системи, можливостей громадського сектору та недовірою до держави. Усе це створює уявлення в жителів, 
особливо в молоді, що найкраще працювати за кордоном або на когось. Запровадження розвитку підприємливості 
в освіті та в дорослому житті через бізнес-інкубатори, агенції розвитку повинно стояти в першочергових завданнях 
органів місцевого самоврядування.

Олена Пономаренко, започаткувала 
власну справу із допомогою
молодіжного бізнес-інкубатора

— Тренінг, який проводив молодіжний бізнес-інкуба-
тор, та надані мені консультації стали поштовхом для 
розвитку власної справи. Нарешті я наважилась пе-
ретворити свої мрії у дії!

Нещодавно випробувала себе у фотоконкурсі, а в 
майбутньому планую навчатися у фотошколі. У мене 
вже є клієнти і я займаюся улюбленою справою!
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Апробація нової моделі дуальної освіти

Як і в інших громадах України, місцеві виробники часто називали дефіцит робочої сили однією з 
ключових проблем для свого розвитку. Водночас студенти агроколеджу і молодь громади наріка-
ли на складнощі з працевлаштуванням вдома, що зрештою робило безальтернативним виїзд за 
кордон на заробітки.

Можливість нового підходу до вирішення цієї про-
блеми з’явилася після схвалення у вересні 2018 
року Урядом України Концепції підготовки фа-
хівців за дуальною формою здобуття освіти, що 
передбачає поєднання академічного навчання в 
закладах освіти з практичним навчанням на робо-
чих місцях.

Суть інновації полягає у тому, що студенти мають 
можливість працювати на реальному виробни-
цтві набагато більше і системніше, ніж у рамках 
традиційної виробничої практики. Так між робо-
тодавцем і студентом налагоджуються серйозні 

відносини, які мають шанси завершитися праце-
влаштуванням, навіть до отримання диплома про 
здобуття відповідної кваліфікації.

Група компаній «Галекс-Агро» і Житомирський на-
ціональний агроекологічний університет (із 2020 
року – Поліський національний університет) мо-
ментально відгукнулися на ініціативу проєкту. Вже 
на початку 2019 року одними з перших в Україні 
23 студенти університету з восьми різних спеціаль-
ностей розпочали практичні модулі дуальної освіти 
на полях, фермах та органічних виробництвах.

Студенти підписали відповідні договори, які пе-
редбачали повну зайнятість, забезпечення без-
коштовним проживанням і харчуванням. А у швей-
ному коворкінгу Баранівського міжшкільного ре-

Брендовані халати для студентів-дуалістів, виготовлені швейним 
коворкінгом Баранівського МРЦ

Студенти під час дуального навчання на полях ПП «Галек-Агро»,
фото: прес-служба Поліського національного університету

сурсного центру для дуалістів пошили брендова-
ні халати. Важливо, що роботу під час стажування 
повноцінно оплачували, а опісля троє студентів 
отримали пропозицію працевлаштування.

На основі цього досвіду Університет восени 2019 
року створив Центр дуальної освіти. Для популя-
ризації дуальної освіти в рамках проєкту планува-
лися заходи, спрямовані на аграрних виробників 
Житомирської області, однак карантинні обме-

Студент ЖНАЕУ, який проходить дуальне навчання,
дає інтерв’ю телебаченню про свою практику,

фото: прес-служба Поліського національного університету

ження стали на заваді. Пандемія також відтермі-
нувала проведення другої хвилі навчання студен-
тів-дуалістів.
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Олег Скидан, ректор Поліського
національного університету

— Сучасні агровиробники потребують молодих 
висококваліфікованих спеціалістів з базовим 
практичним досвідом, а це можливо досягнути 
лише на основі партнерства підприємств і за-
кладів освіти.

На початку 2019 року Поліський національний 
університет спільно з органічними виробниками 
групи «Галекс-Агро» за підтримки проєкту ЄС  
реалізували пілотну ініціативу дуальної форми 
здобуття освіти. Студенти нашого навчального 
закладу зі спеціальностей «Економіка», «Мар-
кетинг», «Облік та оподаткування», «Ветеринар-
на медицина», «Агрономія», «Агроінженерія», 
«Електроенергетика, електротехніка та елек-
тромеханіка», «Технологія виробництва та пе-
реробки продукції тваринництва» паралельно 
з теоретичним навчанням отримали унікальні 
практичні навики на сучасному обладнанні. У 
результаті на ринку праці вони стали більш кон-
курентоспроможними в очах потенційних робо-
тодавців.

Фото: прес-служба Поліського національного університету

— Ці студенти, які проходять стажування, ви-
грали джек-пот. Ми даємо їм дуже сильну базу 
практичних знань, бо вже до кінця своєї освіти 
вони можуть стати фаховими спеціалістами, які 
якщо навіть не в нас залишаться працювати, то 
їх завтра будь-яке підприємство забере і скаже 
нам – дякуємо, що вивчили, бо вони будуть зна-
ти все.

Олена Стретович, директорка
ТОВ «Органік Мілк» та
ТОВ «Органічний м’ясний продукт»

— Навчання за дуальною формою дало можли-
вість, якої досі не було – освоїти теорію на прак-
тиці та ще й на найсучаснішому обладнанні. Після 
завершення дуального навчання мені запропо-
нували залишитися працювати на ТОВ «Агровест 
Груп» лікарем ветеринарної медицини. Досі тут 
працюю, бо подобаються умови праці.

Олександра Кравчук (Шкварун),
студентка-дуалістка Житомирського 
національного агроекологічного
університету (2019)
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Планування місцевого розвитку

Конкурентоспроможна місцева економіка, яка базується на органічних технологіях і співпраці –
так була сформульована одна із стратегічних цілей розвитку Баранівської громади у 2017 році. За 
три роки важко не помітити прогрес у цьому напрямку. Зокрема, кількість підприємств у громаді, 
які є сертифікованими органічними виробниками, зросла майже у 5 разів (з двох до дев’яти), а 
зайнятість на них – вдвічі (до 603 робочих місць).

Баранівська громада є членом ініціативи ЄС «Мери за 
економічне зростання», у рамках якої усі муніципаліте-
ти розробляють трирічні Плани місцевого економічно-
го розвитку за однаковою методикою. Вперше такий 
План підготувала фінансова менеджерка проєкту Оле-
на Дем’янюк у рамках реалізації проекту в 2018 році та 
визнаний експертами Світового банку одним з кращих 
з-поміж 124 громад з 5 країн Східного Партнерства.

Але справді добрий план – це той, який забезпечує 
досягнення бажаних результатів. А це можливо лише 
якщо ключові управлінські процеси і працівники що-
дня працюють над пріоритетними завданнями. Для 
цього потрібен детальний операційний документ, який 
дає чіткі відповіді на питання «хто? що? і коли?» має 
зробити. Таким документом у Баранівській громаді ста-
ла щорічна Дорожня карта, яку затверджувала міська 
рада.

Сертифікат ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання»
з відзнакою, що засвідчує статус Баранівської громади

як чинного члена та підтверджує оцінку її
Плану економічного розвитку Світовим Банком

Із повним текстом
Моніторингового звіту 
про виконання
Стратегії розвитку
та Плану МЕР
Баранівської громади за 
2019 рік можна
ознайомитися за
посиланням у QR-коді

Із повним текстом
Дорожної карти на
виконання Стратегії 
розвитку та Плану МЕР 
Баранівської громади у 
2020 році можна озна-
йомитися за посиланням 
у QR-коді

Стратегічні цілі розвитку
Баранівської громади

Страте-
гічна
ціль 1

Страте-
гічна
ціль 2

Страте-
гічна
ціль 3

Страте-
гічна
ціль 4

САМОВРЯДНА ОРГАНІЧНА СПІЛЬНОТА
ІНІЦІАТИВНИХ ГРОМАДЯН, СПРОМОЖНИХ
ВЗЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА МІСЦЕВА
ЕКОНОМІКА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА
ОРГАНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ І СПІВПРАЦІ

ОРГАНІЧНЕ, БЕЗПЕЧНЕ і ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЖИТТЯ КОЖНОГО
ГРОМАДЯНИНА

ДРУЖНЯ АДМІНІСТРАЦІЯ: ЯКІСНІ і ДОСТУПНІ
ОСВІТНІ, МЕДИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ і
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Ціль 1

Ціль 2

Ціль 3

СПРИЯТЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ
РОЗКРИТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО
ПОТЕНЦІАЛУ КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА

ПРИВАБЛИВА ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ МІСЦЕВА
ЕКОНОМІКА, БАЗОВАНА НА ОРГАНІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЯХ І СПІВПРАЦІ

МІСЦЕВА ВЛАДА, ОРІЄНТОВАНА
НА ПІДТРИМКУ РОСТУ МІСЦЕВИХ
ПІДПРИЄМСТВ

Цілі місцевого
економічного розвитку
Баранівської громади
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Маркіян Дацишин, координатор компоненту проєкту

— У процесі стратегічного планування ми постійно чули про закритий фарфоро-
вий завод як «незагоєну рану» громади: мовляв, «от колись було добре, бо пра-
цював завод». Аргументи про недоцільність і неможливість відновлення такого 
типу виробництва не дуже «заходили». Однак вдалося знайти нову концепцію 
розвитку, базовану на філософії органічності, яку в громаді уособлював перший 
в Україні органічний молокозавод, сертифікований за стандартом ЄС.

Так з’явилося бачення: «Баранівка – органічний простір». І на цій основі – стра-
тегічні та операційні цілі. Однак мало визначити точку на горизонті. Щодня треба 
рухатися в її напрямку. Тому в рамках проєкту особлива увага була приділена 
технологіям організації виконання пріоритетних завдань. Щорічним плануваль-
ним документом стала Дорожня карта з півтора сотнею завдань та індикаторами 
успішності. За фактом ця карта була картою бою з апаратною бюрократією і сте-
реотипами «ми завжди так робимо / ми ніколи так не робили».

Ключові висновки з результатів опитувань протя-
гом 2017-2021 непросто інтерпретувати, бо за ці роки 
відбулися значні зовнішні події (як-от вибори Прези-
дента, пандемія), що вплинули на настрої та оцінки жи-
телів. Однак деякі тенденції помітні:

1. Інтерес до місцевих новин стало проявляють по-
над ⅔ опитаних. Водночас за останні роки домі-
нуючим джерелом інформації стали соціальні ме-
режі, випередивши навіть варіант “родичі і друзі”.

2. Відповіді на питання “чи місцева влада достатньо 
інформує про свою роботу?” тісно корелюють з 
рівнем задоволеності діями такої влади.

3. Сімейні/дільничні лікарі очолюють чотири роки 
поспіль (з часу запровадження декларацій) рей-
тинг довіри у громаді, слідом йдуть старости.

4. Порівняно з 2018 роком найбільше втратили до-
віру директори шкіл (-10 відсоткових пунктів), де-
путат ВРУ (-10 в.п.), депутати міської ради (-7 в.п.) і 
депутат обласної ради (-5 в.п.).

5. Молодь за останні два роки дає більш позитивні 
характеристики своєї громади, аніж дорослі.

6. Попри всі проблеми стабільно понад ¾ опитаних 
протягом усіх років висловлювали сподівання у 
позитивні зміни в громаді у наступних 12 місяців.

Моніторинг та оцінювання: Баранівська громада – єдина в Україні, 
де 5 років поспіль проводили соціологічні опитування жителів

1. У травні 2017 року – в рамках підготовки Стратегії 
започатковано щорічне соціологічне опитування 
жителів громади. Перша хвиля – 562 респонден-
ти.

2. У травні-червні 2018 року – 606 респондентів.
3. У березні 2019 року – 625 респондентів 
4. У лютому 2020 року – 611 респондентів.
5. У січні 2021 року – 612 респондентів.

Польову частину опитування проводили методом 
персональних face-to-face інтерв’ю силами членів 
Громадської ради, які пройшли тренінг, за координа-
ції соціолога.

З презентаціями
результатів усіх
опитувань можна
ознайомитися за
посиланням у QR-коді

Інструменти впровадження Стратегії

Каталог Техзавдань на проєкти розвитку
(додаток до Стратегії)

Щорічна Дорожня карта
(із 2019 року)

Бюджет громади

Моніторинг і оцінювання, включаючи
щорічні соцопитуванння (із 2017 року)

Коригування і планування на наступний період
(засідання КУВС)

Агенція місцевого органічного розвитку (АМОР)
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Ключові підсумки проєкту

Попри те, що всі плани на останній рік проєкту були перекреслені пандемією, можна помітити по-
зитивні тенденції. Передусім – це активізація молоді, на яку була сфокусована значна увага. 

Йдеться не тільки про те, що підлітки класно проводи-
ли час з командою проєкту. Соціологічні опитування 
свідчать про певні тектонічні зрушення.

кі, але успішні історії – найкращий антидот від всепро-
пальства під гаслом “швидше звалити у Київ / Польщу”.

Також проєкт долучився до непростого завдання 
розбудови спроможності місцевої влади. Попри все, 
є перші успіхи. Чи міг Володимир Цицюра (тоді – на-
чальник Управління соціального захисту) кілька років 
тому мріяти, що новостворений Реабілітаційний центр 
громади буде прикладом на міжнародному Форумі, а 
Міністр особисто приїде у Баранівку? Чи починаючи 
лупати скалу енергоефективності Юрій Савич підоз-
рював, що стане одним з переможців у номінації 
«Енергоменеджер Угоди Мерів – Схід Україна»?

Позитивні зміни зафіксовано і в інтегральних оцінках: 
торік Баранівська громада посіла 2-е місце серед 65 
громад Житомирської області в рейтингу інституційної 
спроможності і сталого розвитку малих та середніх 
громад України Фонду «Регіональний центр економіч-
них досліджень та підтримки бізнесу».

Водночас не тішимося ілюзіями про вплив проєкту на 
розвиток громади. Багато жителів все ще не готові до 
змін: або недостатньо поінформовані, або слабко вмо-
тивовані. Тому важливо продовжувати завзяту про-
світницьку роботу і розбудовувати діалог влади та 
бізнесу.

Наступні кроки розвитку результатів проєкту ЄС:

запровадити курси за вибором для розвитку нави-
чок підприємництва в старшокласників у школах;
відновити повноцінну діяльність МРЦ та шкільних 
коворкінгів;
стимулювати роботу Агенції місцевого органічного 
розвитку в молодіжному підприємництві, підтримці 
малого бізнесу, залученні грантів та інвестицій;

завершити будівництво прозорого офісу з торго-
во-тренінговим центром;
сприяти розвитку сімейних молочних ферм як умо-
ви для повноцінної роботи сироварні;
регулярно проводити навчальні заходи для підви-
щення спроможності виконавчих органів.

Виконання індикаторів Логічної матриці (% від цільового значення показника на кінець проєкту)

2020
2019
2018
2017 (базовий)

2020
2019
2018
2017 (базовий)

Робочі місця
на органічних
компаніях 

Робочі місця
для молоді
на органічних
компаніях 

Кількість
сертифікованих
органічних
компаній

Дохід
органічних
компаній

Інвестиції в
громаду
(порівняно
з 2017 роком)

Гранти,
залучені
для проєктів
у сфері МЕР

Частка позитивних оцінок
Баранівської громади серед:
- усіх
  опитаних

Студенти на
дуальній формі
освіти або на
стажуванні

Кількість
вчителів,
які пройшли
навчання

Особи, які
навчалися /
працювали
у коворкінгах

Школярі
на курсі
"Підприємцем
бути легко"

- опитаної
  молоді

86,1%

85,1%

75,1%

74,3%

74,6%

52,3%

128,6%

114,3%

85,7%

211,6%

120,8%

50,0%

460,3%

370,0%

53,0%

216,0%

46,0%

20,6%

77,8%

75,6%

88,9%

105,0%

87,5%

87,5%

93,8%

72,5%

21,3%

108,0%

144,0%

100,0%

71,8%

126,5%

65,2%

90,0%

125,0%

90,0%

52,6% 29,8% 28,6% 35,2% 62,5%

91,1% 91,3%

Зрозуміло, що в цілому на оцінку громади її жителями 
негативно вплинули карантин та передвиборне «поли-
вання брудом». Однак серед опитаних високий відсо-
ток позитивно оцінює результати проєкту. А молодь 
поступово все більш позитивно (ніж дорослі – дивіть-
ся рисунок) характеризує власну громаду. Передусім 
щодо можливостей самореалізації: порівняно з 2017 
роком у 5 разів (до 10%) зросла частка молодих людей 
(віком 15-35 років), які бачать такі можливості в себе 
вдома. Ймовірно, що допомогли цьому вищеописані 
позитивні приклади Валі, Сашка чи Олексія. Ці невели-
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Поради для творчого списування

Вишевицька ОТГ

Іллінівська ОТГ

Пологівська ОТГ

Шахівська ОТГ

Селидівська ОТГ

Чигиринська ОТГ

Девладівська ОТГ

Вознесенська ОТГ

Городницька ОТГ

Славутська ОТГ
Грицівська ОТГ

Сатанівська ОТГ
Байковецька ОТГ

Сокальська ОТГ

Хотинська ОТГ
Костянтинівська ОТГ
Краматорська ОТГ

Шишацька ОТГ

Копичинецька ОТГ
Старобогородчанська ОТГ

Заболотівська ОТГ
Чернівецька ОТГ

Новоград-Волинська ОТГ

Брониківська ОТГ

Новопразька ОТГ
Кропивницька ОТГ

Проведені візити

Заплановані візити

Вінницька ОТГ

Кролевецька ОТГ

Сумська ОТГ

Скадовська ОТГ

Ми знаємо, що ніхто не хоче вчитися на чужих помилках, - самі такі)) Але все ж наважимось на 
кілька думок-порад, які сформувалися на основі нашого досвіду і якими ми ділилися з громадами, 
де ми побували в останній рік проєкту (дивіться мапу).

1. Молодь може і хоче бути корисною для розвитку 
громади. Лишень потрібно вміти спитати, в який 
спосіб вони хочуть долучитися, і не нав’язувати їм 
власні стереотипи; навчитися доносити до них ін-
формацію. І ще: не забувайте публічно відзначати 
їхній внесок.

2. Школа – це один з ключових органів громади 
(хтось каже, що мозок, хтось – що лише гіпотала-
мус). Ми знаємо про автономію шкіл і контракти 
з директорами. Але це не підстава, щоб громада 
була позбавлена навіть мінімального впливу на 
формування навчальної програми і виховання ді-
тей.

3. Схильність до підприємництва є у багатьох жи-
телів, однак страх і стереотипи перешкоджають 
«взяти і зробити». Тому важлива просвітницька 
робота з питань фінансової грамотності, основ 
підприємництва серед школярів і дорослих. А 
також – підтримка місцевої влади на стартовому 
етапі: як консультативна, так і матеріальна (напри-
клад, пільгова оренда приміщення, оргтехніки у 
бізнес-інкубаторі).

4. Підприємці за визначенням не люблять чи-
новників. А й справді, хто знає, коли вони крайній 
раз зробили добро для бізнесу? Але без взаємодії 
з підприємцями можливості місцевої влади впли-
вати на економічний розвиток громади обмежені.

5. Агенція місцевого розвитку – це добрий майдан-
чик для налагодження комунікації з підприємця-
ми.

6. Сільськогосподарські кооперативи – це склад-
но. Люди мають зрозуміти і дозріти до співпраці, 
а ще – осягнути базові підприємницькі навички. 
Тому є сенс фокусувати зусилля на об’єднанні 
уже діючих підприємців і фермерів.

Зацікавленість проєктом: понад 20 громад 
після серії онлайн-консультацій,

проведених у 2020 році, запросили
команду проєкту поділитися досвідом

7. Формування локальної ідентичності у громаді 
важливе для успіху та росту взаємної довіри. Ін-
струментами можуть бути різні громадотворчі по-
дії із змістовним наповненням: фестивалі, конкур-
си, дні старостатів.

8. Спроможність місцевої влади неможливо розбу-
дувати за допомогою кількох семінарів чи публіч-
них «взбучок». Якщо очільники мають політичну 
волю організувати по-новому роботу виконавчих 
органів (клієнто- і результатно орієнтовану), то 
цим треба займатися особисто, вникаючи у всі пе-
рипетії та приймаючи «хірургічні» рішення.

9. Позиціонування громади важливе для залучен-
ня зовнішніх ресурсів (грантів, інвестицій, кадрів). 
Геральдично правильний герб і якісний логотип 
(на додаток до історій успіху) допоможуть у цьому..

Ефект для місцевого бюджету за три роки проєкту

1. Економія місцевого бюджету на опла-
ту праці 3 працівників включно склала 
1706,809 тисяч гривень.

2. ФОПи – члени команди проєкту сплатили 
115 тисяч гривень податків до місцевого 
бюджету.

3. Підрядники, які будували торгово-тренін-
говий центр та мінісироварню сплатили до 
місцевого бюджету податків на суму 823,3 
тисяч гривень.

4. Для будівництва зазначених вище буді-

вель у КП «Баранівка міськводоканал» під-
рядники закупили близько 800 м3 піску на 
суму 90,0 тисяч гривень.

5. На об’єктах будівництва було працевла-
штовано 18 жителів громади.

6. Органічні виробники сплатили 16,76 міль-
йонів гривень податків до міського бю-
джету. Надходження від найбільшого 
платника – ТОВ «Органік мілк» – щороку 
зростали на 39%.
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24 РОКИ ФОРМУЮЧИ ТЕЧІЮ

Місія Інституту – сприяти становленню та розвитку
громадянського суспільства в Україні через залучення
громадськості до прийняття рішень органами державної
влади та місцевого самоврядування, правова просвіта
громадян та удосконалення законодавства у сфері
некомерційного права та місцевого самоврядування.

За 24 роки діяльності Інститут виконав понад 70 проєктів,
видав більше 200 найменувань книг, брошур, методичних
рекомендацій, навчальних модулів, що розійшлися Україною
загальним накладом у декілька десятків тисяч примірників.
ІГС має досвід розробки Стратегій розвитку для регіонів та
об'єднаних територіальних громад.

Київ, 01103,
бул. Дружби народів, 22, офіс 21
тел.: +38 044 529 73 94
www.csi.org.ua
powerreform@gmail.com
www.facebook.com/csi.org.ua

Цю публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу
в рамках проєкту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської ОТГ».
Зміст цього видання є виключною відповідальністю Баранівської міської ради
та Інституту громадянського суспільства і необов’язково виражає точки зору
Європейського Союзу.

Відео Шкільного телебачення
Баранівської громади про

шкільні коворкінги,
у Баранівському МРЦ

Відео Шкільного телебачення
Баранівської громади про

дуальну освіту


