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ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗАСІДАННЯ ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 20.04.21Р. 



ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗАСІДАННЯ ЯКЕ 
ВІДБУЛОСЬ 20.04.21Р. 
1. Оцінили стан громади із врахуванням тенденцій змін і думки 
мешканців та бізнесу (опитування). 
2. Працювали над формуванням переліку факторів для SWOT-
аналізу. 
3. Розробляли дизайн Стратегічного бачення Барської громади 
2030. 



ФАКТОРИ SWOT-
АНАЛІЗУ БАРСЬКОЇ 
ГРОМАДИ. 
ВНУТРІШНІ 
ЧИННИКИ ВПЛИВУ 



ФАКТОРИ SWOT-АНАЛІЗУ БАРСЬКОЇ ГРОМАДИ. ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ 
ВПЛИВУ 



ФАКТОРИ SWOT-АНАЛІЗУ БАРСЬКОЇ ГРОМАДИ. ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ 
ВПЛИВУ 



СТРАТЕГІЇ ДІЙ З ОГЛЯДУ НА ВИЗНАЧЕНІ ФАКТОРИ SWOT (SWOT-МАТРИЦІ) 

SWOT-аналіз передбачає підхід із середини назовні і дає відповіді на такі питання: 
 
Чи визначені сильні сторони дозволяють використати можливості, які є сприятливими для 
розвитку? 
Чи визначені сильні сторони дозволять подолати загрози? 
Чи визначені слабкі сторони хоча б частково не нівелюються зовнішніми можливостями? 
Чи визначені слабкі сторони посилюватимуть силу впливу зовнішніх загроз? 



ЗА ПІДСУМКОМ SWOT-АНАЛІЗУ СФОРМОВАНО ЧОТИРИ ТАБЛИЦІ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НАСТУПАЛЬНІЙ, 
КОНСЕРВАТИВНІЙ, КОНКУРЕНЦІЙНІЙ І ОБОРОННІЙ СТРАТЕГІЯМ. 



ЗА ПІДСУМКОМ SWOT-АНАЛІЗУ СФОРМОВАНО ЧОТИРИ ТАБЛИЦІ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НАСТУПАЛЬНІЙ, 
КОНСЕРВАТИВНІЙ, КОНКУРЕНЦІЙНІЙ І ОБОРОННІЙ СТРАТЕГІЯМ. 



ЗА ПІДСУМКОМ SWOT-АНАЛІЗУ СФОРМОВАНО ЧОТИРИ ТАБЛИЦІ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НАСТУПАЛЬНІЙ, 
КОНСЕРВАТИВНІЙ, КОНКУРЕНЦІЙНІЙ І ОБОРОННІЙ СТРАТЕГІЯМ. 



ЗА ПІДСУМКОМ SWOT-АНАЛІЗУ СФОРМОВАНО ЧОТИРИ ТАБЛИЦІ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НАСТУПАЛЬНІЙ, 
КОНСЕРВАТИВНІЙ, КОНКУРЕНЦІЙНІЙ І ОБОРОННІЙ СТРАТЕГІЯМ. 



Проведений SWOT-аналіз 

показує перевагу Наступальної 

Стратегії (кількість інтеракцій 114,1 

частка впливу 12,01), коли сильні 

сторони переважають слабкі, а 

зовнішні можливості беруть 

перевагу над можливими 

ризиками. Достатньо суттєву 

кількість інтеракцій виявлено також 

для Конкурентної і 

Консервативної Стратегій. 



КОРОТКІ ВИСНОВКИ ЗІ SWOT-АНАЛІЗУ 

На користь Наступальної Стратегії свідчать достатньо розвинений промисловий 

комплекс на території громади, а також – ресурсна база для розвитку садівництва, 

ягідництва і переробки сільськогосподарської продукції. Туристичні і культурні 

переваги Барської громади є одними із найпривабливіших в Україні. Досвід працівників 

органів місцевого самоврядування в роботі з інвесторами і наявність інвестиційно-

привабливих ділянок дозволяють прогнозувати успішне залучення бізнесу до розвитку 

територій у недалекому майбутньому і розвиток економічного потенціалу. 

Розвиткові заходи до 2030 року у Барській громаді передбачають також втілення 

елементів Конкурентної стратегії, коли сприятливі зовнішні можливості дозволяють 

частково нівелювати слабкі сторони, а кількість суттєва кількість інтеракцій (80,1) у 

Консервативній стратегії стимулює також проведення проактивної діяльності у сфері 

покращення якості життя мешканців громади з метою зменшення відтоку 

працездатного населення і молоді з її території.  



ОНОВЛЕНЕ СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ БАРСЬКОЇ ГРОМАДИ 
2030 

Барська громада 2030 – спроможна, доступна, безпечна і 
туристично-приваблива територія Поділля, у західній 
частині Вінницької області на межі з Хмельницькою. 

Екологічно чистий і доступний простір здорових, активних 
та підприємливих людей, з інноваційно-орієнтованим 

бізнесом і сприятливим інвестиційним кліматом, з 
розвиненою промисловістю,  

сектором поглибленої переробки сільськогосподарської 
продукції та високою якістю життя в сільській місцевості. 



Стратегічний план має ієрархічну природу, тобто, він складається із системи 
цілей, нижчі з яких підпорядковані вищим і перебувають у системних 

взаємозв’язках між собою 



ПРОЄКТ ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ БАРСЬКОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2030РР. 

Ідей: 10 
на суму: 5,25 млн  

Ідей: 4 
на суму: 1,75 млн  

Ідей: 45 
на суму: 139 млн  

Ідей: 11 
на суму: 10,1 млн  

Разом: 156,1 млн, 
63 ідеї 

Ідей: 19 
на суму: 6,574 млн  

Ідей: 22 
на суму: 7,664 млн  

Ідей: 4 
на суму: 66 млн  Ідей: 3 

на суму: 2,750 млн  

Ідей: 11 
на суму: 35,3 млн  

Ідей: 3 
на суму: 4,5 млн  

Разом: 122,8 млн, 
62 ідеї 

Загалом надійшло 140 ідей  
на загальну суму    300 мільйонів гривень 

ПРОЄКТ ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ БАРСЬКОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2030РР. 



ПРОЄКТ ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ БАРСЬКОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2030РР. У ФОРМАТІ ТАБЛИЦІ 



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІДЕЙ 
ПРОЄКТІВ І ЗАХОДІВ, ЩО МОЖУТЬ 

УВІЙТИ ДО ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ НА 2021-
2023РР., НАДАНИХ ПРЕДСТАВНИКАМИ 

УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН. 
ІРИНА ПОХОДЗЕЙ 



ПРОЄКТ ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ БАРСЬКОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2030РР. 

Ідей: 10 
на суму: 5,25 млн  

Ідей: 4 
на суму: 1,75 млн  

Ідей: 45 
на суму: 139 млн  

Ідей: 11 
на суму: 10,1 млн  

Разом: 156,1 млн, 
63 ідеї 

Ідей: 19 
на суму: 6,574 млн  

Ідей: 22 
на суму: 7,664 млн  

Ідей: 4 
на суму: 66 млн  

Ідей: 3 
на суму: 2,750 млн  

Ідей: 11 
на суму: 35,3 млн  

Ідей: 3 
на суму: 4,5 млн  

Разом: 122,8 млн, 
62 ідеї 

Загалом надійшло 140 ідей  
на загальну суму    300 мільйонів гривень 



ФІНАНСОВИЙ СТАН ГРОМАДИ 
Доходи 

Видатки 

Прогнозні доходи бюджету Барської міської територіальної громади 

заплановано у сумі 292 885 805,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду 

місцевого бюджету - 289 162 805,00 гривень та доходи спеціального фонду 

місцевого бюджету - 3 723 000,00 гривень. 

Видатки бюджету Барської міської територіальної громади заплановано у 

сумі 292 885 805,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого 

бюджету - 275 144 374,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого 

бюджету - 17 741 431,00 гривень. 

Сума офіційних трансфертів до бюджету Барської громади на 2021р. 

становить 129,2 мільйони гривень.  



ДОСВІД ВІННИЦІ У СФЕРІ ПРОМОЦІЇ І ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

Інформацію люб'язно надав Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради 

В рамках проєкту був розроблений 
перший в Україні міський стандарт 
гостинності, що акцентує увагу на 
особливій якості локального 
продукту. Над розробкою 
Вінницького стандарту гостинності 
працювали власники (-ці) та топ-
менеджери (-ки) закладів 
розміщення та харчування, а також 
маркетологи (-ні). 



ДОСВІД ВІННИЦІ У СФЕРІ ПРОМОЦІЇ І ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

Інформацію люб'язно надав Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради 

Дні європейської спадщини - це загальноєвропейська ініціатива, яка передбачає 
доступ до  
закритих об’єктів, організацію інтерактивних виставок, презентацію нових 
екскурсій та  
унікальних подій з метою привернення уваги до матеріальної та нематеріальної 
спадщини. 
27-29 вересня 2019 року місто Вінниця вперше долучилася до проведення Днів 
європейської спадщини за ініціативи департаменту маркетингу міста та туризму 
Вінницької міської ради. Упродовж трьох днів ці заходи відвідали понад 350 
відвідувачів. ДЄС у Вінниці були локалізовані навколо найстарішої вцілілої 
пам'ятки архітектури міста - 
колишнього монастиря єзуїтів. Під час екскурсії «Європейська спадщина в 
Мурах» в обласному архіві відвідувачі відкрили  
для себе історію монастиря єзуїтів, побували у сховищах та дізналася секрети 
роботи архіву. У краєзнавчому музеї тривала інтерактивна виставка «Школа 
темних віків і таємничі сутерени», під час якої відвідувачі зіграли в ігри кам'яної 
доби, спробували себе у середньовічному письменстві, а також мали унікальну 
можливість зазирнути в підземелля, які знаходяться під музеями. У художньому 
музеї тривали інтерактивні екскурсії «Мистецтво як розвага: мандрівка крізь 
віки». За допомогою творів різних художників вінничани та гості познайомилися 
з розвагами минулих століть, оглянули шаржі вінницького митця Натана 
Альтмана, а також спробували себе в живописі, відвідавши майстер-клас. У 2021 
році Вінниця також планує долучитися до Днів європейської спадщини,  
підтримавши цьогорічну тему «Спадщина та інклюзія» 



ДОСВІД ВІННИЦІ У СФЕРІ ПРОМОЦІЇ І ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

Інформацію люб'язно надав Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради 

Туристична навігація «Пілотний проект «Вишенька на турі» 
  
У жовтні 2019 року в рамках проекту «Вишенька на турі» з розвитку 
туристичного потенціалу Вінниці було встановлено шість 
інформаційних табличок біля найпопулярніших туристичних точок 
мікрорайону Вишенька: Національного музею садиби М.І. Пирогова, 
церкви-некрополю М. І. Пирогова, парку Дружби народів, фонтану 
«Сонячна система», площі Костянтина Могилка та Лісопарку. Нова 
навігація користується значною популярністю як серед вінничан, так і 
гостей міста: за останні 10 місяців їх просканували понад 1500 
користувачів. У продовження розвитку туристичної навігації в місті, в 
2020 році ще 14 об'єктів, переважно в історичному центрі міста. 
На кожній табличці розміщена інформація про ту чи іншу туристичну 
точку двома мовами: українською й англійською, тексти 
продубльовані шрифтом Брайля. Окрім того, на кожне знакування 
нанесений QR-код, сканування якого дозволяє дізнатися більше про 
об'єкт, його історію та цікаві факти різними мовами. У випадку 
таблички на Костелі Діви Марії Ангельської вперше в Україні 
апробовано також польську мову. Для зручного ознайомлення вся 
інформація записана також у форматі аудіогіда. Усі таблички 
обладнані NFC-чіпами, що надають можливість безконтактної 
передачі додаткової інформації про об'єкт навіть без доступу до 
Інтернету. 
  



ДОСВІД ВІННИЦІ У СФЕРІ ПРОМОЦІЇ І ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

Інформацію люб'язно надав Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради 

Школа вінницького гіда 
 

У 2019 році громадська організація «Вінницьке історичне 
товариство» за фінансової підтримки Вінницької міської ради 
в рамках програми соціально-культурних ґрантів за 
кураторства департаменту маркетингу міста та туризму, у 
партнерстві з КП «Центр історії Вінниці», Всеукраїнською 
асоціацією гідів реалізувала проєкт «Школа  
вінницького гіда». 
Проєкт мав на меті формування якісного сервісу і 
поліпшення туристичної пропозиції, зокрема підвищення 
знань та навичок гідів, розробка унікальних туристичних 
пропозицій та розвиток малого підприємництва в 
туристичній сфері для збільшення  
кількості туристів.  
Взяти участь у Школі вінницького гіда мали змогу особи від 
16-и років, як початківці так і практикуючі гіди, які прагнуть 
підвищити свою кваліфікацію та навички та опанувати цю 
туристичну професію. Участь у проєкті була безкоштовна. 
Бажання взяти участь у навчанні та опанувати професію гіда 
виявили 125 осіб, з них за рівнем мотивації було відібрано 
30.  



ДОСВІД ВІННИЦІ У СФЕРІ ПРОМОЦІЇ І ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

Інформацію люб'язно надав Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради 

Просування дестинації у діджитал-
просторі 
  
Одними з основних каналів просування 
Вінниці як дестинації є сторінки у 
соціальних мережах Visit Vinnytsia та 
туристичний сайт vinnytsia.city. Водночас 
кожна соціальна мережа чи сайт мають 
свою специфіку, цільову аудиторію та 
формат взаємодії з користувачем. 
 
https://vinnytsia.city  
https://www.facebook.com/visitvinnytsiavn 
https://www.instagram.com/visitvinnytsia 
https://www.youtube.com/channel/UChDML0
OZ-CKBMmwy6EhMSAw/featured  
 

https://vinnytsia.city/
https://www.facebook.com/visitvinnytsiavn
https://www.instagram.com/visitvinnytsia
https://www.youtube.com/channel/UChDML0OZ-CKBMmwy6EhMSAw/featured
https://www.youtube.com/channel/UChDML0OZ-CKBMmwy6EhMSAw/featured
https://www.youtube.com/channel/UChDML0OZ-CKBMmwy6EhMSAw/featured
https://www.youtube.com/channel/UChDML0OZ-CKBMmwy6EhMSAw/featured


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЧЛЕНІВ РОБОЧОЇ ГРУПИ 

1. Поділити Робочу Групу на дві частини відповідно до 
обраних стратегічних цілей «Інноваційна економіка» і 
«Високі стандарти життя».  

2. Обрати фасилітататорів 

3. Розглянути ідеї проєктів і заходів щодо релевантності і 
доцільності внесення до Плану реалізації на 2021-2023рр. 

4. Презентувати підсумки роботи загалу. 



НАСТУПНІ КРОКИ  

- Завершити роботу над проєктом Стратегічного плану 
розвитку Барської громади і плану реалізації на 2021-2023рр. 

- Провести Громадські слухання 

- Розробити систему моніторингу і оцінки  

- Винести Проєкт Стратегії на сесію Барської Міської ради 



ДЯКУЄМО ЗА 
УВАГУ! 


