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Загальна інформація про Баранинську ОТГ

Баранинська об’єднана територіальна громада – утворена 28 жовтня 2017 року та сворена в рамках адміністративно-територіальної
реформи. Об’єднання відбулось шляхом об’єднання чотирьох сільських рад, до складу яких входили дев’ять населених пунктів.

Об’єднана громада займає площу 121.53 км. кв, з населенням 7535 мешканців. В об’єднаній громаді функціонують 4 амбулаторії, 5 
фельшерсько-акушерських пунктів, 8 шкіл, 9 садочків, 5 клубів, 6 бібліотек та два заклади позашкільної освіти, а також комунальне

підприємство. Управління здійснюється через сільську раду та 4-х старостатів. 



Передумови та актуальність

Після об’єднання 9-ти населених пунктів Баранинської ОТГ, актуальним стало питання щодо згуртованості, самореалізації, 
захисті прав та інтересів національних меншин, соціальна відповідальність та комплексне вирішення питань місцевого розвитку 

на засадах публічно-приватного партнерства та загалом об’єднання усіх інтересів, щоб кожен житель в громаді був почутим.

У зв’язку з вищезазначеним громада задекларувала дані питання в «Стратегії розвитку ОТГ» до 2025р., та активно почала 
реалізовувати різні шляхи щодо вирішення даних питань. Одним з таких інструментів, був конкурс соціальних проєктів.



Впровадження іноваційних проєктів в рамках публічно-приватного партнерства та самореалізації з використанням ефективних 

інструментів взаємодії комунікації та зворотнього зв’язку через реалізацію спільних проєктів однією з реалізованих практик в 

громаді, був захід під назвою «Пітчинг Баранинської ОТГ», який відбувся спільно з співорганізаторами конкурсу ГО «Молодіжна 

Платформа» та Британською Радою в Україні. Мешканці громади охоче скористалися можливістю та подали майже три десятки 

проєктів спрямованих на покращення умов життя у кожному із сіл Баранинської ОТГ. Завершальному визначенню найкращих 

проєктів передавало 2 денне навчання. Після завершення навчань та напрацювань учасниками своїх проєктів, відбулась презентація 

даних робіт їх авторами, за підсумками якої найкращі ідеї отримали кошти на реалізацію. Бюджет проєкту становив до 60 000грн.

Вровадження практики



Бюджет та період практики

• Період впровадження практики
18 жовтня 2019р. – 31 березня 2020р.
• Бюджет практики 
Співфінансування бюджету даного конкурсу:
- 195 000 грн на проекти надає Баранинська сільська ОТГ
- 130 000 грн на проекти надає Британська Рада в Україні
- 65 000 грн на навчання надає Британська Рада в Україні
- 31 000 власний внесок переможців
• Кожна ідея мала можливість отримати розмір фінансування до 60 000грн.



1-місце: Екологічно чисте довкілля "Ставок - Під горбом" 

2-місце: Територія дитячих мрій 

3-місце: «Дихай вільно!» 

4-місце: Туристичні стежки об’єднують громаду 

5-місце: Створення бренду Баранинської ОТГ 

6-місце: Молодіжний хаб

7-місце: Звичаївка

Кращі проєкти, які перемогли



Висновки практики

На сьогодні, дані проєкти реалізовані на території Баранинської ОТГ. Під час їх реалізації, було залучено значну 
кількість жителів нашої громади, що в свою чергу значно покращило активність наших мешканців в прийнятті 
рішень для впровадження робіт по тому чи іншому проєкту. Інші подані проектні роботи на участь в даному 

конкурсі було взято до уваги та частково реалізовано за місцеві кошти та кошти жителів.



Результати практики

Після завершення конкурсу соціальних ініціатив, його учасники активно беруть участь у написанні різних проєктних ідей, які 
стосуються розвитку Баранинської ОТГ. Так, зокрема подана грантова заявка на проєкт транскордонного співробітництва спільно з 

партнерами з Угорщини та Словаччини «Капітальний ремонт будівлі палацу Плотені та благоустрій території». Реалізується спільний 
проєкт з Угорщиною «Нове будівництво дитячого садка в селі Холмець». Ряд проєктів також реалізується в опорній школі 

Баранинської ОТГ.
Підсумовуючи Баранинська ОТГ отримала професійну команду по написанню проєктниї ідей та грантів, де значно покращила 

згуртованість, ініціативність, самоорганізацію та активніть жителів громади.



Обмін досвідом з іншими громадами
та популяризація через ЗМІ

Баранинська ОТГ перша в Закарпатській області провела участь у «Пітчінгу соціальних проєктів». Після проведення практики 
відбувся ряд круглих столів, презентацій, обмін досвідом з органами місцевого самоврядування Закарпатської області. За 

результатом наших зустрічей згодом аналогічний проект реалізовувався в інших громадах. Даних захід активно 
висвітлювався на місцевих та всеукраїнських ЗМІ.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

КОНТАКТИ

• Баранинська сільська рада
• https://baranynci.com.ua/
• вул. Центральна, 42, с.Баранинці,

89425, Ужгородського району 
Закарпатської області

• Телефон: (0312) 734-287;
• e-mail: barsilrada@gmail.com

• Автор практики, контактна особа:
Сергій Когутич, заступник голови
Баранинської сільської ради 

• Телефон: +38(050)515-91-70;
• e-mail: kogutichsergey@gmail.com
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