
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

39 сесія  8 скликання 

        

24.12.2019 року                                                                               № 2571 

        

Про міський бюджет Баранівської міської  

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 

(06511000000) 

 код бюджету 

 
                 На підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, 
Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, 
фінансів та соціально-економічного розвитку, Баранівська міська рада 

 
                                                              ВИРІШИЛА 

1.Визначити  на 2020 рік: 

1) Доходи міського бюджету у сумі 161983279,00 гривень, в тому числі доходи 
загального фонду міського бюджету 147981600,00 гривень., доходи 
спеціального фонду міського бюджету 14001672,00 гривень згідно з додатком 
№1 до цього рішення. Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів бюджету 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком № 
1.1 та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і 
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров'я згідно з додатком № 1.2  до цього рішення. 

2) Видатки міського бюджету у сумі 160737759,00 гривень, в тому числі 
видатки загального фонду міського бюджету 146736080,00 гривень та видатки 



спеціального фонду міського бюджету 14001679,00 гривень, згідно з додатком 
№ 3 до цього рішення. 

3) Профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 1245520,00 
гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів  із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно 
з додатком № 2 до цього рішення.  

4) По спеціального фонду міського бюджету, згідно з додатком № 2, з них: 

- дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 1245520,00 гривень, 
джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду); 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1245520,00 гривень, 
напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по 
кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО. 

5) Оборотний  залишок  бюджетних  коштів міського бюджету у сумі  1000,00 
гривень, що становить 0,001 відсотка видатків загального фонду міського 
бюджету визначених цим рішенням. 

6) Резервний  фонд міського бюджету у сумі 160000,00 гривень, що становить 
0,016 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим 
рішенням. 

2. Встановити, що у 2020 році в бюджетному процесі застосовується 
програмно-цільовий метод. 

3. Затвердити бюджетні призначення  головним розпорядникам коштів 
міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду - 146736080,00 
гривень та спеціальному фонду - 14001679,00 гривень згідно з додатком №3 
до цього рішення. 

4. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4, в 
тому числі інші субвенції з міського бюджету у розрізі призначень, згідно з  
додатком № 4.1. 

5. Надати право виконавчому комітету міської ради, у разі затвердження 
міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах міському 
бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків міського 
бюджету, за погодженням з постійною комісією з питань планування, 
бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, з наступним 
затвердженням міською радою. 



6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 650500,00 
гривень згідно з додатком №5. 

7. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 
заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, 
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 
6. 

8. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України, захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду 
на: 

-оплату праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

- обслуговування місцевого боргу; 

- поточні трансферти населенню; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам.                  

9. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 
2406493,00 гривень. 

10.  Надати право виконавчому комітету міської ради у межах поточного 
бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення 
тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) 
рахунках у банках, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та 
постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження 
Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на 
вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим 
поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право 
виконавчому комітету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського 
бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, 
в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця 
поточного бюджетного періоду.  



12. Установити, що джерелами формування загального фонду міського 
бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 
Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 101 
Бюджетного кодексу України. 

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського 
бюджету на 2020 рік: 

- у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу 
України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;  

- у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 10 частини 1 
статті 71 Бюджетного кодексу України. 

14. Головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету: 

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 
чинності цього рішення; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 
законодавства, а саме: 

- публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за 
бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 
визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 
Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року; 

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів; 

4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету; 

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 
кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних 
асигнувань; 

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 
зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за 
кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 
розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання; 



7) до закінчення першого кварталу 2020 року внести пропозиції щодо 
приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених 
асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, 
забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу 
України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності 
працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи 
видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) 
лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ 
у кошторисах;  

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного 
виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  
забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  
проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами;  

9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної 
плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із 
заробітної плати;  

10) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників 
бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення 
обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;  

11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та 
детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування 
(та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими 
та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а 
також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не 
виділялися кошти з міського бюджету; 

12) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції міській раді щодо 
внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх 
дії. 

15. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію 
регіональних програм здійснюється за порядками, які затверджуються 
міською радою. 

16. Установити, що рішеннями відповідних місцевих адміністрацій, 
виконавчих органів рад можуть здійснюватися редакційні уточнення 



найменування об’єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх 
цільового призначення, визначеного у рішеннях міської ради. 

17. Надати право виконавчому комітету міської ради приймати рішення щодо 
передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на 
яке надано бюджетне призначення, від одного головного розпорядника 
бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією з питань 
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, 
відповідно до  частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

18. Надати право виконавчому комітету міської ради приймати рішення у 
межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному 
розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і 
надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи 
резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням 
частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу 
України), а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення 
обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами 
бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань планування, 
бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, відповідно до частини 
8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.  

19. Надати право Баранівській районній державні адміністрації здійснювати 
видатки за субвенціями з державного бюджету на виплату допомоги сім`ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги 
дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, 
допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній 
особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку, на виплату державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші 
ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та 
виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного 
вихователя, підтримку малих групових будинків, на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 



будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 
абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що 
надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами та на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива, які належать жителям Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади. 

20. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року. 

21. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

22. Забезпечити публікацію рішення в газеті «Баранівські факти» в 10 денний 
строк з дня його прийняття. 

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова  А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснююча записка  

до оцінки доходів бюджету міської ради на 2020 рік  

 

ДОХОДИ 

        Показники дохідної частини міського бюджету на 2020 рік розроблені із 
застосуванням норм  Бюджетного та Податкового кодексів України.  

При прогнозуванні  дохідної частини  бюджету міста на наступний рік також 
було враховано: 
фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2017 - 2018 років 
та 11 місяців 2019 року, норми чинного Бюджетного та Податкового кодексів 
України при обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому нормативи їх 
зарахування до відповідних бюджетів; 

- зміни податкового та бюджетного законодавства; 
- інші показники.  

В цілому, показник доходів міського бюджету на 2020 рік (без врахування 
міжбюджетних трансфертів) обраховано в сумі 82843,7 тис.  грн.,  у тому числі: 

  загальний фонд – 75000,0  тис. грн; 

  спеціальний фонд – 7843,7 тис. гривень. 



Прогнозні показники доходів міського бюджету на 2020 рік, у порівнянні 
із затвердженим на 2019 рік, збільшено на 14249,6 тис. грн. або на 20,8%                    
(із очікуваними на 9276,5 тис. грн.  або на 12,6 %), у тому числі по: 

 загальному фонду – збільшується на 10285,0 тис. грн. або на 15,9%          
(із очікуваними на 10214,6 тис. грн. або на 15,8%); 

 спеціальному фонду – збільшується на 3964,6 тис. грн або на 102,2%                  
(із очікуваними зменшено на 938,1тис. грн. або на 10,7 %). 

         Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на 
доходи фізичних осіб, що становить  64,9 % від показника доходів загального 
фонду 2020 року.  

        Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для 
розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає 
показник витрат на оплату праці, який включає в себе фонд оплати праці 
найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців, 
допомога по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, винагорода за 
цивільно – правовими договорами. 

Всього міський
бюджет 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

68594,1

64715,0

3879,1

73567,2 
64785,4

8781,8

82843,7 

75000,0

7843,7

тис. грн
Показники надходжень до МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

за 2019 - 2020  рр. 

2019 рік затверджено 2019 рік очікувані 2020 рік прогноз 

+9276,5 тис.грн 
(112,6%) + 10214,6 ,  тис.грн 

(115,8,  %)

- 938,1 тис.грн
(89,3%)



     Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 
наступний рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати 
праці, рівня середньої заробітної плати , розміру мінімальної заробітної плати 
на 2020 рік, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб. Ріст 
надходжень 2020 року становить майже  25,8%  до очікуваного показника 2019 
року. 

      Основні чинники , які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних 
осіб : 

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб; 
- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; 
- легалізація виплати заробітної плати ;  
- сплата податку на доходи фізичних осіб за місцезнаходженням 

(розташуванням ) відокремлених підрозділів та інше. 
Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету (тис.грн.) 
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Враховані в бюджеті показники податку на доходи фізичних осіб на  
2020 рік, становлять: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати ( 11010100 ) – 44379,8 
тис. грн., 

- податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення , грошових 
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 
рядового і начальницького складу , що сплачується податковими агентами  
( 11010200 )  – 1650,0 тис. грн. 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна плата ( 11010400 )  - 2100,0 
тис. грн. 

- податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування ( 11010500 ) – 550,0 тис. грн.. 

 Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів на 2020 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень за 
попередні роки, надходжень поточного року, тенденції платного відпуску 
деревини, та розрахунку ДП ,, Баранівське лісомисливське господарство,, , яке є 
основним платником рентної плати. 
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Показники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до 
міського бюджету на 2020 рік складають 2640,0 тис. грн, що на 1034,9 тис. грн. 
або на 28,2 відсотка менше очікуваного показника 2019 року. Продовжуються 
зарахування 37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 
(13010100) .  

 Надходження рентної плати за видобування корисних копалин 
загальнодержавного та місцевого значень на 2020 рік здійснено з урахуванням 
динаміки надходжень за попередні роки, а також тенденції видобутку 
(погашення) корисних копалин та діючих ставок. 

Починаючи з 2019 року, рентна плата за видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для 
видобування нафти, природного газу та газового конденсату) зараховується у 
розмірі 5%  до доходів місцевих бюджетів, також до місцевих бюджетів у 
повному обсязі зараховується рентна плата за видобування корисних копалин 
місцевого значення . В 2020 році очікуємо даних надходжень, відповідно, 10,0 
тис. грн. та 30,0 тис. грн. 

 Показник надходжень акцизного податку на 2020 рік становить 3440,0 
тис. гривень.  

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по діючому 
законодавству, що передбачає зарахування надходжень з алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів до бюджетів місцевого самоврядування в обсязі  1160,0 тис. 
грн. грн. порівняно із очікуваним показником на 2019 рік збільшуються на 10,0 
тис. грн або на 0,9 відсотка. 

В 2020 році продовжено зарахування акцизного податку з пального до 
бюджетів органів місцевого самоврядування і  бюджет міста в наступному році 
поповниться на 2280,0 тис. грн.  



 Розрахунок податку на майно, зокрема, плати за землю на 2020 рік 
проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку 
та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також 
без врахування індексації нормативно грошової оцінки земельних ділянок. 

Динаміка надходжень акцизного податку до міського 
бюджету
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Прогнозний показник податку на майно (плата за землю) до міського 
бюджету на 2020 рік становить  5350,0 тис. грн.  і залишається майже на рівні 2019 
року. В  т. ч. земельний податок з юридичних осіб ( 18010500 ) складе 750,0  тис. 
грн., орендна плата з юридичних осіб ( 18010600 ) - 3897,0 тис. грн., земельний 
податок з фізичних осіб ( 18010700 ) -  480,0 тис. грн., орендна плата з фізичних 
осіб ( 18010900 )  - 223,0  тис. грн.. 

 Надходження суми податку на майно (податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки) на 2020 рік проведено у розрізі   юридичних та 
фізичних осіб і становить 780,0 тис. гривень.  

 Прогнозна сума єдиного податку на 2020 рік становить 12900,0                                
тис. грн, і збільшується порівняно із очікуваним показником у 2019 році на 1300,0 
тис. грн, або на 11,2 відсотків.  

У 2019 році до четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники) 
віднесені фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах 
фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про 
фермерське господарство", за умови виконання сукупності вимог, визначених 
податковим законодавством. 

У 2020 році збережено спрощену систему оподаткування для платників 
єдиного податку І – ІV груп, що діє у 2019 році. 

Очікувані надходження єдиного податку в 2020 році від юридичних осіб 
складуть 1450,0 тис. грн., від фізичних – 10350,0  тис. грн., від 
сільськогосподарських  товаровиробників очікується  1100,0 тис. грн. 

 



Динаміка надходжень єдиного податку до міського бюджету

 

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження 
бюджетних установ, екологічний податок, кошти від продажу землі  та кошти 
від відчуження майна, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 
господарської та іншої діяльності, що відповідно становлять 50,8%, 0,8%, 42,8% , 
5,1% та 0,5% від показника доходів спеціального фонду місцевих бюджетів на 
2020 рік.  

 Показник суми власних надходжень бюджетних установ на 2020 рік 
становить  3986,1 тис. грн.  

 Показник суми екологічного податку на 2020 рік становить 62,5 тис. 
грн. 

 Показник суми коштів від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення  на 2020 рік становить 3355,0 тис. грн. 

 Показник суми коштів від відчуження майна на 2020 рік становить 
400,0тис.грн. 

 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської 
та іншої діяльності на 2020 рік становить 40,0 тис. грн.. 
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          Загальна сума спеціального фонду в 2020 році (без врахування 
міжбюджетних трансфертів )  складе 7843,7 тис. грн. із них бюджет розвитку – 
3755,0 тис. грн. 

Міжбюджетні трансферти 

          Баранівській міській раді на 2020 рік передбачені наступні міжбюджетні 
трансферти з різних бюджетів, а саме: 

№ 
з/п 

Назва трансферту 2019 рік 2020 рік Різниця +;- 

1 Базова дотація 11946,5 15033,8 +3087,3 

2 Додаткова дотація 8085,5 3211,0 -4874,5 

3 Освітня субвенція 42721,4 46809,5 +4088,1 

4 Медична субвенція 27366,0 7264,3 -20101,7 

5 Інші субвенції 1414,7 721,0 -693,7 

Разом 91534,1 73039,6 -18494,5 

 

ВИДАТКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

Розрахунки обсягів видатків місцевого бюджету здійснено з урахуванням 
вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми 
діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної 
політики на 2019–2021 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 18.04.2018 № 315-р. Стратегії реформування системи управління 
державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 08.02.2017 №142-р, а також реалізації реформ у галузі освіти 
та охорони здоров’я. 

Відповідно до  Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 
рік» передбачено, що як і у 2019 році, у наступному бюджетному періоді кошти 
освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, 
які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної 
загальної середньої освіти. 

Обсяг даної субвенції визначено на основі формули, виходячи з 
розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі 



навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також 
середньої заробітної плати вчителя. У загальному обсязі освітньої субвенції 
вперше враховано видатки на оплату праці педагогічних працівників: 

- загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку із поділом класів на групи 
при вивченні окремих предметів; 

- інклюзивних класів; 

Медична субвенція у 2020 році враховує видатки на надання вторинної 
медичної допомоги населенню. Проте в зв’язку з її реформуванням субвенція 
забезпечує потребу лише на 1 квартал 2020 року. З 01.04.2020 року вторинна 
ланка переходить на фінансування з НСЗУ. 

Загальний обсяг медичної субвенції не враховує видатки на надання 
первинної медичної допомоги, які відповідно до вимог Бюджетного кодексу 
України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» передбачені в повному обсязі у державному 
бюджеті. 

При плануванні видаткової частини міського бюджету основною метою 
було збереження соціальної спрямованості місцевого бюджету для забезпечення 
фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.    

Обсяг видатків проекту бюджету Баранівської міської ради на 2020 рік 
визначено у сумі 160 737,8 тис.грн. а саме: 

- видатки загального фонду місцевого бюджету – 146 736,1 тис.грн., у тому 
числі субвенції з державного бюджету, обласного бюджету, районного бюджету 
та бюджетів територіальних громад – 54 736,8тис.грн. (освітня субвенція – 
46 594,3 тис.грн., медична – 4 112,9 тис.грн., інші – 4 029,6тис.грн.); 

- видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 14 001,7 тис. грн., (з них 
субвенції з обласного бюджету – 58,0 тис.грн.).  

Відповідно до Бюджетного кодексу України здійснено горизонтальне 
вирівнювання податкоспроможності місцевого бюджету. Враховуючи 
вищезазначене, базова дотація з Державного бюджету міському бюджету 
складає 15 033,8тис. грн. 

При розрахунках показників видатків враховані основні макропоказники 
економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних 
соціальних стандартів.  

Проект бюджету розрахований з урахуванням встановлення мінімальної 
заробітної плати в розмірі 4 723 грн. на місяць та встановлення посадового окладу 
працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 2 102 гривні.  



Таким чином із загального фонду бюджету видатки на оплату праці 
передбачені в сумі 117 502,8тис. грн., збільшення в порівнянні з уточненими 
показниками 2019 року на 9,8%. Питома вага даних видатків в загальних витратах 
складає 80,1%. За рахунок спеціального фонду видатки на оплату праці 
передбачені в сумі  109,8 тис. грн.   

Видатки загального фонду на комунальні послуги та енергоносії 
передбачені в сумі 9 379,4тис.грн., з урахуванням фактичного споживання в 2019 
році. Базові обсяги коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
пропонується збільшити в середньому на коефіцієнт 1,084. 

За рахунок спеціального фонду видатки на комунальні послуги та 
енергоносії передбачені в сумі 280,0 тис.грн.  

Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносіїв в 
загальному обсязі видатків загального фонду складає 86,5%. 

Видатки на інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей 
місцевого бюджету, враховуючи мінімальну потребу галузей та умови укладених 
договорів по оплаті послуг. 

Капітальні видатки спеціального фонду бюджету заплановані в сумі 
5058,6тис.грн., з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із 
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1245,5тис.грн., які 
направляються на погашення кредиту НЕФКО. 

Структура видатків бюджету Баранівської міської ради на 2020 рік за 
основними бюджетними програмами представлена у вигляді діаграми. 



Державне управління 

На 2020 рік пропонуються до затвердження кошти загального фонду в сумі 
21696,8тис.грн. На заробітну плату передбачені видатки у сумі 19886,0тис.грн., 
що складає 90,7% від загального обсягу видатків. На оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв передбачено видатки в сумі 727,8тис.грн., що складає 3,3% від 
загального обсягу видатків. 

Капітальні видатки не передбачаються.  

Видатки, які передбачається проводити за рахунок власних надходжень 
(плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ) в сумі 40,0тис.грн., 
планується спрямувати на інші першочергові видатки. 

 

Освіта 

Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 
2019 - 2020 роках визначається на основі нової формули, яка враховує 
нормативну наповнюваність класів, що дасть змогу запровадити стимулюючий 
механізм під час проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних 
закладів.  

Загальний обсяг освітньої субвенції на 2020 рік обраховано, виходячи з 
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розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної, зокрема, на 
підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а 
також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2020 року в сумі 
46594,3тис.грн, що в порівнянні з 2019 роком більше на 4012,3тис.грн, або 9,4%. 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на 2020 рік дорівнює 215,2тис. грн. 

За рахунок місцевого бюджету у 2020 році будуть фінансуватися всі інші 
заклади освіти міста.  

Мережа галузі «Освіта» нараховує 28 бюджетних установ, з них: 

- 13 дошкільних навчальних закладів; 
- 11 загальноосвітніх шкіл; 
- 1 позашкільний заклад освіти; 
- 1 школа естетичного виховання дітей; 

 централізована бухгалтерія; 
- господарча група; 

На утримання установ і закладів галузі плануються видатки загального 
фонду в сумі 43814,1 тис. грн. 

На заробітну плату з нарахуваннями заплановано 79910,0 тис. грн., що 
становить 88,2 % від загального обсягу видатків загального фонду по галузі.  

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані кошти в сумі 
 тис. грн., що складає 7,2 % в структурі видатків галузі.  

Видатки на харчування на 2020 рік заплановані в сумі 1580,0 тис. грн., в т. 
ч.:  

1. Видатки на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах 
обраховані з урахуванням вимог Закону України від 28.12.2014 року № 76-VIII 
«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
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2. Вартість харчування учнів пільгових категорій становить 10,00 грн.  

На допомогу дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування 
(9 чол.), яким в 2020 році виповниться 18 років в сумі 16290,00 грн. з розрахунку 
1 810 грн. на одну дитину. 



Видатки спеціального фонду установ освіти передбачені в сумі                            
2331,1 тис. грн. (власні надходження бюджетних установ). 

 

Охорона здоров'я 

Обсяг видатків на галузь «Охорона здоров'я» передбачено в сумі 
9716,1тис.грн., в т.ч.: 

- загальний фонд – 8716,1 тис. грн., із яких 7264,3 тис. грн. за рахунок 
медичної субвенції з державного бюджету; 

- спеціальний фонд – 1000,0 тис. грн. (бюджет розвитку). 

В обсяги медичної субвенції на надання вторинної медичної допомоги 
враховано видатки лише на І квартал.  

За пропозицією Міністерства охорони здоров’я України у державному 
бюджеті передбачено, що з 1 квітня 2020 року через Національну службу 
здоров’я України здійснюватиметься реалізація державних гарантій медичного 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги. 

За рахунок коштів місцевого бюджету у 2020 році  здійснюватимуться 
видатки на виконання місцевих програм розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну та вторинну 
медичну допомогу. 

З місцевого бюджету передбачено кошти у сумі 2451,8 тис. грн., в т.ч.: на 
поточні видатки – 1451,8 тис. грн., капітальні видатки – 1000,0 тис. грн.  

Запланований обсяг капітальних видатків у сумі 1000,0 тис. грн. планується 
направити на придбання медичного обладнання для КНП «Баранівська ЦРЛ».  

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

На утримання закладу соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) громадян, які не здатні до самообслуговування, на 2020 рік пропонуються 
до затвердження видатки загального фонду в сумі 3515,0 тис. грн., що перевищує 
обсяг видатків 2019 року  на  10,5%.  

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановано в сумі                          
3477,0 тис. грн., що в порівнянні з 2019 роком  більше на 11,7%. Питома вага 
заробітної плати з нарахуваннями в загальних видатках складає 98,9%. 



Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  заплановано в сумі 
15,0 тис. грн.  Питома вага енергоносіїв в загальних видатках складає 0,4%. 

Видатки спеціального фонду затверджені в сумі 50,0 тис. грн. за рахунок  
власних надходжень. 

На утримання центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів в 2020 році 
пропонуються до затвердження  видатки в сумі 587,4 тис. грн.  

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановано в сумі 512,4 тис. 
грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями  в загальних видатках складає 
87,2%. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  заплановані в сумі 
44,0 тис. грн.  Питома вага енергоносіїв в загальних видатках складає 7,5%. 

На утримання Центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді 
пропонуються до затвердження  видатки в сумі 254,5 тис. грн. В порівнянні з 
показником 2019 року відбувається збільшення видатків на 18,0%. 

На оплату праці з нарахуваннями передбачено 244,0тис. грн., що в 
порівнянні з 2019 роком  більше на 14,6%. Питома вага заробітної плати з 
нарахуваннями в загальних видатках складає 95,9%. 

Для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і 
осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість в міському 
бюджеті передбачаються кошти в сумі 20,0 тис. грн., а саме: 

- ГО «Ліквідаторів ЧАЕС» - 10,0тис.грн. 
- ГО «Ветеранів АТО – Схід» - 10,0тис.грн. 

 

Культура і мистецтво 

По галузі «Культура і мистецтво» на 2020 рік  передбачаються  видатки у 
сумі 9095,9 тис. грн., у тому числі власні надходження бюджетних установ –  260,0 
тис. грн. 

На утримання закладів культури та проведення заходів по загальному 
фонду передбачаються видатки в розмірі 8835,9 тис. грн. На утримання музею 
передбачаються видатки в розмірі 320,8 тис. грн. На проведення міських заходів 
протягом року  передбачаються видатки в розмірі 150,0 тис. грн. 

З загального фонду бюджету видатки на заробітну плату з нарахуваннями 
передбачаються в сумі 7893,4 тис. грн. Питома вага цих видатків в загальному 
обсязі видатків 89,3%.  



Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені по 
загального фонду в сумі 420,0 тис. грн. Питома вага цих видатків в загальному 
обсязі видатків 4,8%.  

 

Фізична культура і спорт 

В місцевому бюджеті передбачаються видатки на утримання ДЮСШ та 
ФОКу, фінансова підтримка ФК «Керамік» та проведення спортивних заходів. 

Обсяг видатків загального фонду на фізичну культуру і спорт запланований 
у сумі 2020,5 тис. грн., що на 11,6 тис. грн. менше затвердженого з урахуванням 
змін плану 2019 року.  

На заробітну плату з нарахуваннями заплановано кошти в сумі 1683,6 тис. 
грн., що на 37,1 % більше в порівнянні з 2019 роком. Питома вага видатків на 
заробітну плату від загальної суми складає 83,3 %.   

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано кошти в сумі 
 тис. грн., що на 29,2 % менше в порівнянні з 2019 роком. Питома вага складає 5,1 
% від загальної суми видатків галузі. 

Фінансова підтримка ФК «Керамік» становить 100,0тис.грн. 

 
Житлово - комунальне господарство 

Витрати із місцевого бюджету на житлово - комунальне господарство на 
2020 рік визначено в загальній сумі 11926,1тис. грн., з них загальний фонд – 
10466,1 тис. грн., спеціальний фонд – 1460,0 тис. грн.  

Із загальної суми передбачено видатки на наступне: 

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги - 200,0 
тис. грн. Для КП «Баранівка міськводоканал» (Відшкодування різниці між 
розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 
погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 
самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх 
виробництво (надання)).  

Організація благоустрою населених пунктів – 11726,1 тис. грн., в тому 
числі: 

- санітарне очищення міста; 

  - утримання міських кладовищ; 



- вуличне освітлення; 

- інше. 

 

Здійснення заходів із землеустрою 

По видатках на здійснення заходів із землеустрою передбачено кошти в 
сумі 250,0тис.грн., них по загальному фонду 100,0тис.грн., по спеціальному – 
150,0тис.грн.  

Будівництво та регіональний розвиток 

На будівництво, реконструкцію в спеціальному фонді місцевого бюджету 
(бюджет розвитку) на 2020 рік передбачаються асигнування в сумі 2605,0грн. на 
будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-
тренінгового центру за адресою: вул.Звягельська, 7Б, м.Баранівка, Баранівського 
району. 

Транспорт та транспортна інфраструктура,  

дорожнє господарство 

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури на 2020 рік передбачаються видатки в сумі 200,0 тис. грн. Кошти 
планується направити на поточний ремонт та утримання комунальних доріг на 
території громади. 

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 

На інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю, заплановані видатки 
в сумі 900,0 тис. грн. (у т.ч. КУ «АМОР» – 450,0тис. грн. та КП «Міжшкільний 
ресурсний центр» спеціальний – 450,0 тис. грн.) і будуть спрямовані на виконання 
завдань ряду міських програм.  

За рахунок коштів гранту Європейського Союзу заплановані видатки в сумі 
6100,0тис.грн.  

Охорона навколишнього природного середовища 

В 2020 році з міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища на фінансування природоохоронних заходів в місцевому бюджеті 
передбачаються  видатки в розмірі 102,5 тис. грн. В порівнянні з 2019 роком 
видатки зменшено на 13,6 %.  

 

 



Інформація щодо обслуговування боргу місцевого бюджету,  

обсягів та умов запозичень  

Запозичення до місцевого бюджету здійснювалось шляхом отримання 
зовнішнього кредиту по кредитному договору між «Північною екологічною 
фінансовою корпорацією» (НЕФКО) та Баранівською міською радою, метою якого 
є фінансування впровадження заходів проекту «Капітальний ремонт будівлі 
Баранівської гімназії в м.Баранівка по вул.Соборна, 26, - заходи 
енергозбереження. 

Відсоткова ставка за користування кредитними коштами становить 2% 
річних. 

Погашення кредиту та сплата відсотків по кредиту здійснюється 
щоквартально 15 лютого, 15 травня, 15 серпня та 15 листопада, починаючи з 15 
листопада 2018 року. 

Строк погашення основної суми боргу по запозиченню в 2022 році. 

В 2020 році на обслуговування кредиту (сплату відсотків) передбачені 
видатки в сумі 90,2тис. грн., на погашення основної суми боргу по запозиченню 
тис. грн. 

 

 

Заступник начальника 

відділу фінансів                                                            О.В.Василевський  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 

24 грудня 2019 року                                                      № 2572 

 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період  

 

Заслухавши інформацію заступника начальника відділу фінансів 
Баранівської міської ради  Василевського О.В. про необхідність затвердження 
розпоряджень міського голови прийнятих в міжсесійний період, керуючись  
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний 
період, згідно з додатком (додається). 

 

 

Міський голова                                                                                  А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 
до рішення 39 сесії 8 скликання 

 Баранівської міської  ради   
від 24.12.2019р. № 2572 

 

 

1. Розпорядження  № 311-од від 26.11.2019р. «Про затвердження 
зведеного кошторисного розрахунку»  

2. Розпорядження № 314-од від 27.11.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету» 

3.  Розпорядження № 329-од від 09.12.2019р. «Про внесення змін  до 
міського бюджету» 

4.  Розпорядження № 334-од від 09.12.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету на 2019 рік»  

5.  Розпорядження № 335-од від 09.12.2019р. «Про внесення змін  до 
міського бюджету» 

6. Розпорядження № 337-од від 09.12.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету на 2019 рік »  

7. Розпорядження № 341-од від 17.12.2019р. «Про повернення субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-
економічного розвитку окремих територій попередніх років»  

8. Розпорядження № 342-од від 17.12.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету»  

 9. Розпорядження № 343-од від 17.12.2019р. «Про затвердження 
уточненого переліку проектів реалізація яких запланована на 2019 рік за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури Баранівської об’єднаної територіальної громади» 

10. Розпорядження №344-од від 17.12.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету». 

11. Розпорядження №345-од від 17.12.2019 р. «Про внесення змін до 
міського бюджету». 

 

Секретар ради        О.В.Самчук 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                  № 2573  
 
 
Про затвердження Меморандуму  
про співпрацю між міжнародною  
неурядовою організацією 350.org 
та Баранівським міським головою  
задля досягнення  цілі 100% ВДЕ 
у Баранівській міській об’єднаній  
територіальній громаді 
до 2050 року 
  
 
 З метою реалізації державної політики у сфері енергозбереження, 
зменшення несприятливого впливу на довкілля, виконання рішення 21 сесії 8 
скликання від 21.06.2018 №1170 «Про затвердження Плану дій зі сталого 
енергетичного розвитку та  клімату Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2030 року», керуючись законами України «Про 
енергозбереження»,  «Про альтернативні джерела енергії», статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити (ратифікувати) Меморандум про співпрацю між 
міжнародною  неурядовою організацією 350.org та Баранівським міським 
головою задля досягнення  цілі 100% ВДЕ у Баранівській міській об’єднаній 
територіальній громаді до 2050 року, що додається. 
  
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради В.А.Савчука та 
комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.).  
 
 
Міський голова      А.О.Душко 



 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                         № 2574 
 
Про програму фінансової підтримки  
КНП «Центр ПМСД» 
Баранівської міської ради на  2020 рік  
 

З метою належного функціонування КОМУНАЛЬНОГО 
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Центр первинної медико – 
санітарної допомоги» Баранівської міської ради щодо Закону України від 
19.10.2017 року № 2168 – VІІІ «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення», Закону України від 07.12.2017 року № 2233- VІІІ 
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» та наказу МОЗ України 
№ 504 від 19.03.2018 року «Про затвердження порядку надання первинної 
медичної допомоги», керуючись статтею 26 Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій, 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки КНП «Центр ПМСД» 
Баранівської міської ради  на 2020 рік (додається). 
 2. Заступнику начальника відділу фінансів міської ради   Василевському 
О.В. спільно з головним лікарем КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської 
ради Пісчанською Т.В. забезпечити  фінансове забезпечення Програми 
фінансової підтримки КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради  на 2020 
рік, у межах наявного фінансового ресурсу. 
 3. Уповноважити міського голову, при необхідності, вносити зміни до 
Програми фінансової підтримки КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської 
радина на 2020 рік, з послідуючим затвердженням розпорядження на черговій 
сесії міської ради.  
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого 
заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради 
Кокітко Н.В. та на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 
Міський голова                                                                                 А.О.Душко 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 39 сесії 8 скликання   
Баранівської міської ради 
від «24» грудня 2019 р. № 2574 

 
Програма 

фінансової підтримки  
комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико - санітарної допомоги»  
Баранівської міської ради  

на 2020 рік 
 
1 

 
Ініціатор розроблення Програми 

 
Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної 
медико - санітарної допомоги» 
Баранівської міської ради 

 
2 

 
Розробник Програми 

 
Баранівська міська рада 
 

 
3 

 
Відповідальний виконавець 

 
Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної 
медико - санітарної допомоги» 
Баранівської міської ради 
 

 
4 

 
Учасник Програми 

 
Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної 
медико - санітарної допомоги» 
Баранівської міської ради, 
Баранівська міська рада 
 

 
5 

 
Термін реалізації Програми 

 
2020 рік 
 

 
6 

 
Кошти задіяні на виконання 
Програми  

 
Міська рада, інші надходження, не 
заборонені чинним законодавством 
України 
 

 
7 

 
Орієнтовний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
виконання реалізації Програми 
 

 
2020 рік – 957800,0 грн. 



1. Загальні положення. 
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства Центр первинної медико - санітарної допомоги Баранівської 
міської ради  на 2020 рік  (далі - Програма), розроблена на підставі ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 91 
Бюджетного кодексу України. 

З метою виконання Програми планується забезпечити фінансову 
підтримку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико - санітарної допомоги» Баранівської міської ради на 2020 рік шляхом 
надання  трансфертів.  

Дана Програма необхідна для стабільного функціонування 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико - 
санітарної допомоги» Баранівської міської ради, поліпшення його матеріально 
- технічної бази та створення належних умов для розвитку первинної медико - 
санітарної допомоги, наближення її до кожної сім’ї, покращення ефективності 
медичного обслуговування  населення. 

 
2. Мета Програми. 

Метою Програми є: 
- забезпечення стабільної роботи комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико - 
санітарної допомоги» Баранівської міської ради відповідно 
до його функціонального призначення; 

- забезпечення створення оптимальних умов для покращення 
ефективності медичного обслуговування населення; 

- забезпечення лікарськими засобами пільгову категорію 
населення; 

- забезпечення  знеболюючими  засобами онкологічних 
хворих в IV ст. захворювання (паліативне лікування); 

- придбання лікарських засобів для діагностики та 
профілактики туберкульозу; 

- забезпечення технічними засобами. 
 

3. Завдання Програми. 
Фінасова допомога, передбачена цією Програмою, надається на 

виконання основних функцій комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико - санітарної допомоги» Баранівської міської ради за 
рахунок надання поточних трансфертів та здійснення внесків до статутного 
капіталу (згідно додатку). 



4. Фінансове забезпечення Програми. 
Видатки на фінансування Програми здійснюються за рахунок коштів, 

виділених в установленому порядку з міського бюджету та інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством України, на рахунок одержувача 
бюджетних коштів, відкритий в установленому порядку у ГУДКУ  у 
Житомирській області. 

Головним розпорядником бюджетних коштів на виконання 
програми є Баранівська міська рада, відповідальним виконавцем Програми - 
комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико - санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради. Фінансова підтримка надається в межах 
бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради про міський 
бюджет на відповідний рік за цією Програмою. Протягом року обсяг 
фінансування за рахунок коштів міського бюджету може змінюватися 
відповідно до рішення міської ради про внесення змін до показників, виходячи 
з наявного ресурсу. 

 
5. Орієнтовний обсяг фінансування Програми фінансової 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської міської ради на 
2020 рік: 957800,0 грн. 

 
                       6.  Очікувані результати виконання Програми. 
 2020 рік 
Забезпечення лікарськими засобами 
пільгової категорії населення (в т.ч. 
наркотики) 

600000,0 

Забезпечення технічними засобами 200000,0 
Забезпечення туберкуліном 157800,0  
Всього: 957800,0 

 
Реалізація Програми дасть змогу: 

- забезпечити стабільну роботу комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської 
міської ради; 
- забезпечити створення оптимальних умов для покращення ефективності 
медичного обслуговування населення; 
- покращити фінансовий стан комунального некомерційного 
підприємства. 
 

7. Звітність та контроль за виконанням Програми. 
Комунальне некомерційне підприємство подає щомісяця до 20 

числа, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів Баранівської 
міської ради фінансові звіти з пояснювальною запискою. 

Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про 
використання бюджетних коштів здійснюється в установленому 



законодавством порядку. 
 
Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює 

відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням 
коштів - головний розпорядник бюджетних коштів Баранівська міська рада та 
постійна комісія.     
 

Секретар ради                                                                                        О.В.Самчук 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                               № 2575 
 
Про внесення змін в структуру та штатний розпис 
управління соціального захисту населення  
Баранівської міської ради 
 
 З метою  ефективного виконання повноважень органу місцевого 
самоврядування у сфері соціального  захисту  населення Баранівської міської 
ради, керуючись ст.25, пунктом 5 частини першої ст. 26, пунктом 6 частини 
четвертої ст. 42, частиною першою ст. 54  Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення, міська рада   
 
ВИРІШИЛА: 

 
  1. Внести зміни до додатку 1 рішення 33 сесії 8 скликання № 1948 від 11 
липня 2019 року « Про затвердження структури та загальної чисельності 
працівників управління соціального захисту населення Баранівської міської 
ради в новій редакції»:  
 1.1. Ввести з 01 січня 2020 року в штатний розпис 
Багатофункціонального центру реабілітації посаду  «директор центру  – 1 
штатна одиниця». 
 
         2. Заступнику начальника управління – директору центру надання 
соціальних послуг управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради (Нікітчиній Н.В.) забезпечити виконання даного рішення, внести 
зміни до штатного  розпису. 
 
        3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення  (Пашкевич А.А.). 
 
 
Міський голова                                                                  А.О.Душко 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

39 сесія 8 скликання 
 

24 грудня 2019 року                                                                      № 2576 
 
Про затвердження звіту з реалізації 
зведеного Плану заходів на виконання у 
2019 році Стратегії розвитку Баранівської  
міської об’єднаної територіальної громади 
до 2020 року і Плану місцевого 
економічного розвитку Баранівської 
міської об’єднаної територіальної  
громади  
 
 
            Заслухавши інформацію секретаря Комітету з управління 
впровадженням Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади про стан виконання зведеного Плану заходів на 
виконання у 2019 році Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2020 року і Плану місцевого економічного розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади затверджений 
рішенням №1642  28 сесії 8 скликання Баранівської міської ради, на підставі 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування України», враховуючи 
рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
 В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Інформацію  секретаря Комітету з управління впровадженням 
Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади з 
реалізації зведеного Плану заходів на виконання у 2019 році Стратегії 
розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади до 2020 року 
і Плану місцевого економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади, взяти до відома. 
 
 2. Затвердити звіт з реалізації зведеного Плану заходів на виконання у 
2019 році Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної 



громади до 2020 року і Плану місцевого економічного розвитку Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань планування бюджету, фінансів та соціально - 
економічного розвитку (Нечипорук Д.В.) 
 
 

Міський голова                                                                                         А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія  8 скликання 

 
24 грудня  2019 року                                                                    № 2577 
                                  
Про затвердження цільової програми  
профілактики    раку   шийки   матки  
шляхом вакцинації дівчат віком 9-14  
років на 2020-2021 роки 
 
          З метою покращення репродуктивного здоров’я жіночого населення 
району та  позитивного впливу на демографічну ситуацію, забезпечення 
заходів щодо профілактики раку шийки матки, відповідно до пункту 16 
частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
п.9.3 Рішення Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я від 
7 грудня 2016 року № 04-25/04-53 «Про  затвердження Рекомендацій слухань 
у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров'я" , враховуючи 
рекомендації  постійних  комісій, міська  рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити   цільову  програму    профілактики    раку   шийки    матки 
шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 років на 2020-2021 роки (далі -Програма), 
що додається. 
 
 2. Директору КНП «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради Шатровському І.В. звернутися до Довбишської та 
Дубрівської об’єднаних територіальних громад, Баранівської районної ради 
запропонувавши затвердити аналогічні Програми на адміністративних 
територіях. 
 
 3.     Координацію   роботи   з   виконання      цього     рішення    покласти 
на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення міської ради  та інформувати 
громадськість району  про стан виконання Програми щорічно в засобах 
масової інформації та соціальних мережах до 1 лютого наступного за звітним 
роком. 



 4.      Контроль за виконанням  даного рішення покласти на першого 
заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Кокітко Н.В. та на комісію з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення  (Пашкевич А.А.). 
                           
                                        
Міський голова                                                                             А.О.Душко 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ЗАТВЕРДЖЕНО 
                  рішення 39 сесії 8 скликання 
                                                                        Баранівської міської ради 
                                                                         від  24.12.2019  № 2577                      
 

Цільова програма  
профілактики  раку шийки матки  

шляхом  вакцинації дівчат віком 9-14 років  
на 2020-2021 роки 

 
Розділ І. 

Загальна характеристика Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми КНП «Баранівська центральна районна 
лікарня» Баранівської міської ради 

2 Розробник Програми КНП «Баранівська центральна районна 
лікарня» Баранівської міської ради 

3 Співрозробники Програми Баранівська міська рада 
4 Відповідальний виконавець 

Програми 
КНП  «Центр первинної медико-

санітарної допомоги»  
Баранівської міської ради 

КНП «Баранівська центральна районна 
лікарня» Баранівської міської ради 

5 Учасники Програми КНП  «Центр первинної медико-
санітарної допомоги»  

Баранівської міської ради 
КНП «Баранівська центральна районна 

лікарня» Баранівської міської ради 
6 Терміни реалізації Програми 2020 - 2021 роки 
7 Мета Програми Зміцнення репродуктивного здоров’я 

жіночого населення району, як важливої 
складової загального здоров’я та 
реалізації заходів з профілактики раку 
шийки матки 

 8 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації: 

1747200,0 грн. 

 -з них кошти Баранівської ОТГ 1747200,0 грн. 

 - з них кошти інших джерел  

  9 Основні джерела фінансування 
Програми 

Кошти місцевого бюджету і власні 
кошти громадян 
 



 
Розділ ІІ 

Визначення проблеми, аналіз причин виникнення проблеми та 
обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення  і 

виконання Програми 
 

          Основним чинником, що продовжує негативно впливати на стан 
репродуктивного та статевого здоров’я жіночого населення є тенденція до 
зростання  рівня захворюваності на злоякісні новоутворення. 
            У  структурі усіх злоякісних захворювань  у 2018 році  як і в цілому по 
країні так і в районі половину хворих складають жінки (Баранівський район-
47,8%, Україна  і область-52,5%). Серед усіх злоякісних захворювань жіночого 
населення  частка раку шийки матки у районі складає 12,7%, в той час  як по 
області цей показник становить 7,9%, а по Україні тільки 5,7%.  
            Невтішною є і тенденція до зростання частки раку шийки матки серед 
усіх захворювань жіночої статевої сфери -  за останні роки по району це 
половина випадків захворювань, однак по області та Україні-  тільки третина 
випадків. 
            Показник захворюваності на рак шийки матки на 100 тис.  населення в  
Баранівському районі у 2018 році становить 33,3( по області-25,5; по Україні -
17,8). Відмічається перевищення обласного показника, а в порівнянні з 
країною- ріст практично у 2 рази.  
            Для збереження репродуктивного здоров'я важливо є попередити 
виникнення раку шийки матки  серед жіночого населення до 30 років. Однак в 
Баранівському районі у 2018 році є  один випадок захворювання у віковій 
категорії 25-29 років, це 14,3% серед усіх хворих на таку патологію( по 
області-8%, по Україні – тільки 2%). 
           Питома вага дівчат віком  20-24 роки серед хворих на рак шийки матки  
складає по області близько 1% , по Україні- 0,5%, в районі випадки відсутні. 
Показник смертності  від раку шийки матки за 2018 рік  в Баранівському районі  
складає 9,5 на 100 тис. населення (по області  10,8, по Україні- 7,8). 
            Як бачимо, показник смертності  від раку шийки матки в районі є 
високим. 
             ВООЗ прогнозує до 2030 року  зростання на 27% показника смертності 
від раку шийки матки. 
           Причиною раку шийки матки є вірус папіломи людини (ВПЛ), інфекція, 
що передається статевим шляхом. 
             Основним профілактичним заходом раку шийки матки є проведення 
дівчаткам у віці 9-14 років вакцинації  проти захворювань, що спричиняються 
вірусом папіломи людини  та скринінг цитологічного дослідження жіночого 
населення. 
             За даними ВООЗ  тільки одна доза вакцини проти вірусу папіломи 



людини забезпечує майже 50% захист від цервікальних уражень високого 
ступеня - ті, які з найбільшою ймовірністю можуть стати злоякісними, а дві 
дози- на 75%. 
             Відповідно до Національного Календаря профілактичних щеплень( 
Наказ МОЗ України від 11.08.2014 року № 551) в Україні щеплення від вірусу 
папіломи людини (ВПЛ) є рекомендованим і проводиться за рахунок місцевих 
бюджетів) чи власних коштів громадян.  
            Враховуючи епідеміологічну настороженість  щодо негативної 
тенденції зростання рівня захворюваності на рак шийки матки серед 
репродуктивного жіночого населення, є необхідним проведення 
профілактичних щеплень дівчаток віком 9-14 років.  
Проведення щеплень забезпечить створення популяційного імунітету та 
зведення до мінімуму рівня захворювання на рак шийки матки. 
 
                                      Розділ ІІІ. Мета Програми 
           Основною метою Програми є зміцнення репродуктивного здоров’я 
жіночого населення району, як важливої складової загального здоров’я, вплив 
на демографічну ситуацію, реалізація стратегії популяційних заходів з 
профілактики раку шийки матки. 

 
                                  Розділ IV. Завдання Програми 

Основні завдання Програми: 
- формування регіональної політики щодо збереження репродуктивного 

здоров'я жіночого населення; 
- створення рівня популяційного імунітету жіночого населення 

Баранівської ОТГ шляхом  профілактиктичних щеплень проти ВПЛ  для 
запобігання виникнення раку шийки матки . 
 
                                          V. Заходи Програми 

Формування політики щодо збереження репродуктивного здоров'я 
жіночого населення. 

1. Координація діяльності та міжсекторальна взаємодія об’єднаної 
територіальної громади міста, районної державної адміністрації та районної 
ради і громадських організацій щодо збереження репродуктивного здоров'я 
жіночого населення та поліпшення профілактики раку шийки матки. 
                                                       Міська рада   
                                                       Районна державна адміністрація ( за згодою) 
                                                       Районна рада ( за згодою) 
                                                       Громадські організації( за згодою) 
                                                                                 Термін 2020-2021 рр. 

Збереження репродуктивного здоров 'я жіночого населення. 
1.Проведення щеплень проти ВПЛ цільовій групі жіночого населення. 
                                                     КНП «Баранівський ЦПМСД» 



                                                                                Термін 2020-2021 рр. 
2. Залучення  усіх  засобів масової інформації (газети, інтернет видання, 
соціальні мережі) до  інформування населення з  питань пропаганди здорового 
способу життя та профілактики раку шийки матки. 
                                                     КНП «Баранівський ЦПМСД» 
                                                     КНП «Баранівська ЦРЛ»  
                                                     Відділ освіти Баранівської міської ради 
                                                     Термін  І квартал 2020 р. 
 
                                                 VІ. Цільові групи 
Дівчатка віком 9-14 років- в Баранівській ОТГ 910 осіб.  
В структурі даної вікової групи району дівчата 9-14 років Баранівської ОТГ 
складають 68,7%, тому пріоритетним заходом є проведення щеплень в ОТГ. 
 

VІІ. Пріоритетні напрями реалізації Програми та результативні 
показники 

Для досягнення мети Програми визначені такі пріоритетні напрями реалізації: 
У соціально-економічній сфері: 
- забезпечення медико-соціальної підтримки жіночого населення; 
-забезпечення жіночого населення вікової групи 9-14 років вакциною проти 
вірусу папіломи людини ( 2-х разове щеплення). 
У освітній сфері: 
- проведення освітніх та просвітницьких заходів з питань охорони здоров’я, 
які пропагують зміцнення репродуктивного здоров’я жіночого населення та 
профілактику онкологічних захворювань, в першу чергу раку шийки матки. 
У медичній сфері: 
- забезпечення посилення профілактичної спрямованості медичних послуг з 
репродуктивного здоров’я, профілактики раку шийки матки шляхом щеплень 
проти ВПЛ; 
- забезпечення проведення щеплень жіночого населення проти вірусу 
папіломи людини( 2 щеплення з інтервалом 5-13 місяців від першого 
щеплення). 
    Реалізація Програми забезпечить створення рівня популяційного імунітету 
жіночого населення Баранівської ОТГ. 
 
                              VIII. Фінансово-економічне обґрунтування 

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за 
рахунок коштів бюджету Баранівської ОТГ із залученням інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством. 
Орієнтовний обсяг фінансування Програми –1747,2 тис. грн 



 

 
 
 
Секретар ради       О.В.Самчук 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рік Кількість 
дівчат віком 
 9-14 років 

Вартість курсу вакцинації на 
одну особу, грн. 

 

Витрати на 
рік, грн. 

2020 910 950(середня) 864500 
2021 910 970(середня) 882700 
Всього   1747200 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
 39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                         №   2578                                      
 
Про  внесення змін  у структуру та    
штатну  чисельність працівників  
 відділу культури, сім’ї, молоді та 
 спорту  Баранівської міської ради  
та його підвідомчих закладів    
  

 Керуючись статтею 25, пунктом 5 частини першої статті 26, 
пунктом 6 частини четвертої статті 42, частиною першою статті 54 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою удосконалення 
діяльності відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 
та його підвідомчих закладів, для приведення назв посад у відповідність до 
вимог Класифікатора професій ДК 003:2010, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального населення, міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
       1. Внести зміни у структуру та штатну чисельність працівників  відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту  Баранівської міської ради та його 
підвідомчих закладів, затверджену  рішенням 29 сесії 8 скликання № 1752 від 
12 березня 2019 року «Про затвердження структури та штатної чисельності 
працівників відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 
та його підвідомчих закладів у новій редакції»: 
     1.1) вивести із структури та штатної чисельності посади: 
  Баранівський міський будинок культури ім. А. Пашкевича 
- розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки – 1 штатна одиниця. 
  Бібліотека с. Табори 
- бібліотекар - 0,5 штатної одиниці. 
 
     1.2) ввести в структуру та штатну чисельність посади: 
  Будинок культури с. Мирославль 
- художній керівник – 0,5 штатної одиниці. 
  Будинок культури с. Рогачів 
- художній керівник – 0,5 штатної одиниці. 
   



Сільський клуб с. Табори 
- завідувач – 0,5 штатної одиниці. 
     
     1.3) змінити назву посади:  
  Методичний кабінет 

- «водій» на «водій автотранспортних засобів». 
 
      2. Затвердити структуру та штатну чисельність працівників  відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради та його 
підвідомчих закладів у новій редакції (додається). 
 
      3. Визнати таким, що втратило чинність п.1 рішення 29 сесії 8 скликання 
№ 1752 від 12 березня 2019 року «Про затвердження структури та штатної 
чисельності працівників відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради та його підвідомчих закладів у новій редакції». 
 
       4. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради  (Ошатюк Н.Б.) забезпечити виконання цього рішення у частині 
оформлення трудових відносин з працівниками у відповідності з чинним 
законодавством України, внести зміни у структуру та штатну чисельність  
відділу. 
  
        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  (Цицюра  
В.О.) та постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.). 
 
           
Міський  голова                                                     А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                      рішення 39 сесії  

                                                                                 8 скликання міської ради 
                                                                             від 24.12.2019  № 2578 

 
СТРУКТУРА 

 та штатна чисельність працівників відділу культури, сім’ї,  
молоді та спорту Баранівської міської ради  та його підвідомчих закладів 

культури, фізичної культури та спорту  
 

№ 
п/п 

Назва організації, (установи, закладу) 
найменування посади  

Кількість 
установ 

Кількість 
штатних 
одиниць 

1 Керівництво 1  
 Начальник  1 
 Заступник начальника  1 
 Головний спеціаліст з ведення кадрової роботи  1 
2 Методичний кабінет 1  
 Завідувач  1 
 Методист І категорії  1 
 Водій автотранспортних засобів  1 
3 Централізована бухгалтерія 1  
 Головний бухгалтер  1 
 Бухгалтер   3 
 Економіст  1 
 Разом 3 11 
 Бібліотеки   
4 КУ «Баранівська бібліотека для дорослих та 

дітей»             
                    Баранівської міської ради 

1  

 Директор  1 
 Сектор методико – бібліографічної роботи   
 Методист І категорії  1 
 Бібліограф І категорії  1 
 Відділ обслуговування дорослих читачів   
 Завідувач відділом  1 
 Бібліотекар І категорії абонементу  1 
 Бібліотекар І категорії читального залу  1 
 Сектор обслуговування читачів дітей   
 Бібліотекар І категорії  2 



 Сектор довідково – інформаційного 
обслуговування та електронних ресурсів 
 (інтернет – центрів) 

  

 Бібліограф – краєзнавець І категорії  1 
 Сектор організації і використання бібліотечних 

фондів, каталізації, обмінно – резервного фонду 
  

 Завідувач сектору  1 
 Бібліотекар І категорії  1 
 Редактор І категорії  1 
 Господарський відділ    
 Робітник з благоустрою  1 
 Прибиральник службових приміщень  1 
5 Бібліотека смт Полянка 1  
 Завідувач  1 
6 Бібліотека с.Гриньки 1  
 Бібліотекар  0,5 
7 Бібліотека с. Йосипівка 1  
 Бібліотекар І категорії  0,5 
8 Бібліотека  с.Берестівка 1  
9 Бібліотека с.Стара Гута 1  
 Бібліотекар  0,5 

10 Бібліотека с.Жари 1  
11 Бібліотека с.Явне 1  
12 Бібліотека с.Кашперівка 1  
 Бібліотекар ІІ категорії  0,5 

13 Бібліотека с.Рогачів 1  
 Завідувач  1 

14 Бібліотека с.Зеремля 1  
 Завідувач  1 

15 Бібліотека с.Смолдирів 1  
 Завідувач  1 

16 Бібліотека с.Суємці 1  
 Завідувач  1 

17 Бібліотека с.Мирославль 1  
 Бібліотекар І категорії  0,5 

18 Бібліотека с.Марківка 1  
 Бібліотекар  1 

19 Бібліотека с.Климентіївка 1  
20 Бібліотека с.Табори 1  
21 Бібліотека с.Вірля 1  



 Бібліотекар І категорії  1 
22 Бібліотека м. Баранівка 1  
 Разом 19 23,5 
 Клубні установи   

23 Баранівський міський будинок культури 
ім. А. Пашкевича 

1  

 Директор  1 
 Заступник директора з господарських питань  1 
 Заступник директора з основних видів діяльності  1 
 Художній керівник  1 
 Методист  1 
 Режисер масових заходів  1 
 Культорганізатор  1 
 Звукорежисер  1 
 Акомпаніатор  1 
 Художник - оформлювач  1 
 Освітлювач  1 
 Костюмер  1 
 Гардеробник  1 
 Керівник фольклорно – етнографічного колективу  1 
 Керівник танцювального гуртка  1 
 Керівник хорового колективу  1 
 Керівник вокально – інструментального колективу  1 
 Керівник любительського об’єднання  1 
 Прибиральник службових приміщень  2 
 Двірник  1 

24 Будинок культури смт. Полянка 1  
 Директор  1 
 Художній керівник  1 

25 Будинок культури с. Климентіївка 1  
 Директор   1 
 Художній керівник  0,5 

26 Будинок культури с. Мирославль 1  
 Директор   1 
 Художній керівник  1 

27 Будинок культури с. Марківка 1  
 Директор  1 
 Художній керівник  0,5 

28 Будинок культури с. Смолдирів 1  
 Директор  1 



 Художній керівник  1 
 Акомпаніатор  0,5 
 Керівник гуртка  1 

29 Будинок культури с. Кашперівка 1  
 Директор  1 

30 Будинок культури с. Рогачів 1  
 Директор  1 
 Художній керівник  1 

31 Будинок культури с. Суємці 1  
 Директор  1 
 Художній керівник  1 

32 Сільський клуб с. Вірля 1  
 Завідувач  1 

33 Сільський клуб с. Берестівка 1  
 Завідувач  1 

34 Сільський клуб с. Жари 1  
 Завідувач  1 

35 Сільський клуб с. Зеремля 1  
 Завідувач  1 

36 Сільський клуб с. Середня 1  
 Завідувач  0,5 

37 Сільський клуб с. Йосипівка 1  
 Завідувач  1 

38 Сільський клуб с. Табори 1  
 Завідувач  1 

39 Сільський клуб с. Гриньки 1  
 Завідувач  1 

40 Сільський клуб с. Озерянка 1  
 Завідувач  0,5 

41 Сільський клуб с. С. Гута 1  
 Завідувач  1 

42 Сільський клуб с. Явне 1  
 Завідувач  1 

43 Сільський клуб с. Лісове 1  
 Завідувач  0,5 
 Разом 21 47,0 

44 КУ «Історико – краєзнавчий народний музей» 
Баранівської міської ради 

1  

 Директор  1 
 Завідувач відділом музейних цінностей з фарфору  1 



 Завідувач етнографічного відділу смт. Полянка  1 
 Прибиральник службових приміщень  1 
 Разом 1 4 

45 Баранівська школа мистецтв 1  
 Директор  1 
 Заступник директора  1 
 Прибиральник службових приміщень  1 
 Викладачі  30,15 
 Разом 1 33,15 

46 Міський стадіон 1  
 Директор  1 
 Завідуючий господарством  1 
 Прибиральник територій  1 
 Прибиральник службових приміщень  1 
 Робітник з благоустрою  1 
 Оператор котельні  1 
 Інструктор з фізкультури  1 
 Сторож  3 
 Разом 1 10 

47 Баранівська дитячо-юнацька спортивна школа 1  
 Директор  1 
 Заступник директора з навчально – тренувальної 

роботи 
 1 

 Тренер – викладач   8 
 Сестра-медична  1 
 Разом 1 11 
 Всього 47 139,65 

 
 

Секретар ради                                                                                      О.В.Самчук 

 

 

 
 
 
 



 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                         № 2579 
                                              
Про затвердження Комплексної програми  
Підтримки учасників та ветеранів 
 антитерористичної операції  
(операції об’єднаних сил) та членів 
 їх сімей, які проживають на території  
Баранівської ОТГ на 2020-2022 роки 
 
 З метою забезпечення належної соціальної підтримки учасників АТО 
(ООС) та членів їх сімей, відповідно до звернення голови Баранівської 
районної спілки учасників АТО Цимбалюка М.Г. від 10.12.2019 року, 
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
 ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити Комплексну програму підтримки учасників та ветеранів 
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членів їх сімей, які 
проживають на території Баранівської ОТГ на 2020-2022 роки ( далі – 
Комплексна програма) (додається). 
 
 2. Першому заступнику, заступникам міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, керівникам структурних підрозділів 
міської ради забезпечити своєчасну підготовку та виконання заходів, 
передбачених Комплексною програмою. 
 
 3. Контроль за виконання м рішення покласти на постійну комісію з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський 
М.П.) та на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 
 
Міський голова        А.О.Душко  
 
 



          ЗАТВЕРДЖЕНО 
         рішення 39 сесії 8 
скликання           від 
24.12.2019 р. № 2579 
 
 
                                                         Комплексна програма  

соціальної підтримки учасників антитерористичної операції  
(операції об’єднаних сил) та членів їх сімей  

на 2020-2022 роки 
 

I. Загальні положення 
 Комплексна програма  соціальної підтримки ветеранів та учасників 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) (далі - АТО(ООС)) у 
Луганській та Донецькій областях та членів їх сімей, сімей загиблих 
(померлих) ветеранів та учасників АТО(ООС) на 2020-2022 р.р.  (далі – 
Програма), покликана сприяти реалізації Законів України  «Про оборону 
України», «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанов і розпоряджень 
Кабінету Міністрів України щодо захисту держави, соціального і правового 
захисту ветеранів та учасників АТО(ООС), членів їх сімей, 
військовослужбовців і поранених ветеранів та учасників АТО(ООС), сімей 
загиблих (померлих) ветеранів та учасників антитерористичної операції, 
вшанування пам’яті загиблих учасників АТО(ООС). 

Надання допомоги ветеранам та учасникам АТО(ООС), членам їх сімей, 
військовослужбовцям і пораненим ветеранам та учасникам АТО(ООС), сім’ям 
загиблих (померлих) ветеранів та учасників АТО(ООС) здійснюються на 
підставі відомостей, наданих Баранівським районним військовим 
комісаріатом, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, військовими частинами та інших відомостей передбачених 
законодавством. 
 

II. Мета програми 
Метою Програми є поліпшення ефективності взаємодій місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськими, 
волонтерськими організаціями з питань щодо сприяння Збройним Силам 
України в захисті рідної держави, її суверенітету, територіальної цілісності та 
недоторканості, правової, матеріальної, соціальної, психологічної підтримки 
ветеранів та учасників АТО(ООС), членів їх сімей, військовослужбовців і 
поранених ветеранів та учасників АТО(ООС), сімей загиблих (померлих) 



ветеранів та учасників АТО(ООС), вшанування пам’яті загиблих учасників 
АТО(ООС), покращення рівня військово-патріотичного виховання молоді. 
 

III.  Очікувані результати 
Виконання визначених даною Програмою завдань сприятиме: 

- підвищенню рівня обороноздатності держави; 
- посиленню соціального захисту ветеранів та учасників АТО(ООС), 

членів їх сімей, військовослужбовців і поранених ветеранів та учасників 
АТО(ООС), сімей загиблих (померлих) ветеранів та учасників АТО(ООС); 

- покращенню матеріально-побутових умов їх проживання; 
- наданню їм додаткових соціальних гарантій та адресної допомоги; 
- гідному вшануванню пам’яті полеглих за Батьківщину; 
- патріотичному вихованню підростаючого покоління; 
- підвищенню рівня довіри до органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, позитивного ставлення до військовослужбовців, 
ветеранів та учасників АТО(ООС), членів їх сімей. 
 

IV.  Джерела фінансування 
Фінансування Програми  здійснюється за рахунок видатків районного 

бюджету, міської та селищних рад, територіальних громад, інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством. 



V. Напрями реалізації та заходи Програми 
№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела 

фінансування 
Орієтовні 

обсяги 
фінансування 

(вартість), 
тис.грн. 

Очікуваний результат 

1. Надання одноразової матеріальної 
допомоги учасникам та ветеранам 
АТО(ООС), сім’ям поранених 
учасників та ветеранів АТО(ООС) та 
сім’ям загиблих, в тому числі на 
встановлення пам’ятних дощок, 
пам’ятників. 

Управління соціального 
захисту Баранівської 
міської ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Матеріальна 
підтримка учасників 
та ветеранів 
АТО(ООС), членів 
сімей загиблих та 
поранених учасників 
та ветеранів 
АТО(ООС) 
 

2. Виявлення та облік членів сімей 
загиблих учасників та ветеранів 
АТО(ООС), які потребують 
поліпшення житлових умов, внесення 
їх до квартирного обліку. 

Управління соціального 
захисту Баранівської 
міської ради, відділ 
містобудування та 
архітектури, земельних 
відносин та комунальної 
власності міської ради 

Не потребує Не потребує Обстеження житлових 
умов членів сімей 
загиблих учасників та 
ветеранів АТО(ООС) 

3. Поліпшення житлових умов 
учасників та ветеранів АТО(ООС) та 
членів їх сімей, які цього потребують. 

Баранівська ОТГ Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень, 
із залученням 

Поліпшення житлових 
умов  учасників та 
ветеранів АТО(ООС) 
та членів їх сімей 



№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

коштів 
небюджетних 
джерел 

4. Забезпечення учасникам та 
ветеранам АТО(ООС), членам сімей 
загиблих можливості реалізувати 
право на безоплатну передачу 
земельних ділянок із державної 
(комунальної) власності для 
будівництва  та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд присадибних 
ділянок 

Відділи містобудування 
та архітектури, 
земельних відносин та 
комунальної власності 
Баранівської міської  
рад 

Не потребує Не потребує Поліпшення 
соціально-побутових 
умов учасників та 
ветеранів АТО(ООС), 
членів сімей загиблих 

5. Забезпечення безкоштовним 
оздоровленням та відпочинком дітей 
учасників та ветеранів АТО(ООС). 

Відділ освіти 
Баранівської міської 
ради, відділ культури, 
сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської 
ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
соціального захисту 
сімей учасників та 
ветеранів АТО(ООС) 



№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

6. Забезпечення безкоштовним 
харчуванням учнів 1-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
-  дітей учасників та ветеранів 
АТО(ООС), дітей які проживають в 
складі сімї та знаходяться на 
утримані (забеспечені) учасниками 
АТО(ООС)  

Відділ освіти 
Баранівської міської 
ради 
 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
соціального захисту 
сімей учасників та 
ветеранів АТО(ООС) 

7. Звільнення дітей учасників та 
ветеранів АТО(ООС) від плати за 
навчання  у «Школі мистецтв». 

Відділ освіти 
Баранівської міської 
ради, відділ культури, 
сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської 
ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Соціальний захист 
сімей учасників та 
ветеранів АТО(ООС) 

8. Першочергове влаштування до 
дошкільних навчальних закладів 
дітей  учасників та ветеранів 
АТО(ООС). 

Відділ освіти 
Баранівської міської 
ради 

Не потребує Не потребує Соціальний захист 
сімей учасників та 
ветеранів АТО(ООС) 

9. Надання психологічної допомоги 
учасникам та ветеранам АТО(ООС) 
та членам їх сімей. 

Управління соціального 
захисту Баранівської 
міської ради 

Не потребує Не потребує Психологічна 
реабілітація 



№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

10. Надання правової допомоги 
учасникам та ветеранам АТО(ООС) 
та членам їх сімей. 

Відділ «Баранівське 
бюро правової 
допомоги» (за згодою), 
відділ організаційно-
кадрової роботи 
Баранівської міської 
ради 

Не потребує Не потребує Правова допомога 

11. Надання допомоги сім'ям загиблих 
учасників та ветеранів АТО(ООС) та 
померлих в результаті поранення в 
організації та проведенні похорону. 

Управління соціального 
захисту Баранівської 
міської ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень із 
залученням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Виявлення гуманізму 
та співчуття сім'ям 
загиблих учасників та 
ветеранів АТО(ООС) 

12. Налагодження співпраці з 
громадськими, благодійними, 
волонтерськими, релігійними, 
міжнародними організаціями з метою 
залучення коштів з небюджетних 
джерел для надання грошової і 
натуральної допомоги сім'ям 

Управління соціального 
захисту Баранівської 
міської ради, відділ 
організаційно-кадрової 
роботи Баранівської 
міської ради 

Не потребує Не потребує Залучення 
гуманітарної 
допомоги 



№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

загиблих (постраждалих) під час 
проведення АТО(ООС), які її 
потребують. 

13. Надання необхідної допомоги у 
працевлаштуванні, сприяння у 
професійній підготовці, 
перепідготовці, підвищенні 
кваліфікації учасників та ветеранів 
АТО(ООС) та членів їх сімей 

Районний центр 
зайнятості населення  
(за згодою) 

В межах бюджетних 
призначень 

Сприяння соціалізації 
громадян, які зазнали 
стресових впливів 

14. Надання безоплатної кваліфікованої 
медичної допомоги 
військовослужбовцям і пораненим 
учасникам та ветеранам АТО(ООС) 
медичними  закладами району. 

КНП «Баранівська 
ЦРЛ», КНП «Центр 
первинної медико–
санітарної   допомоги 
Баранівської районної 
ради», Управління 
соціального захисту 
Баранівської міської 
ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення стану 
здоров’я 

15. Здійснення заходів щодо 
безкоштовної диспансеризації 
військовослужбовців і поранених 

КНП «Баранівська 
ЦРЛ», КНП «Центр 
первинної медико–

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення стану 
здоров’я 



№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

учасників та ветеранів АТО(ООС), 
членів їх сімей. 

санітарної   допомоги 
Баранівської районної 
ради», Управління 
соціального захисту 
Баранівської міської 
ради 

16. Надання стаціонарної медичної 
допомоги на базі спеціалізованих 
ліжок для лікування учасників та 
ветеранів АТО(ООС). 

КНП «Баранівська 
ЦРЛ» 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення стану 
здоров’я 

17. Встановлення на території населених 
пунктів району пам’ятних знаків, 
меморіальних дощок загиблим в 
АТО(ООС) військовослужбовцям. 

Відділ культури, сім’ї,  
молоді та спорту 
Баранівської міської 
ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень із 
залученням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Увічнення пам'яті про 
загиблих героїв 

18. Розгляд пропозицій громадськості 
щодо перейменування площ, вулиць, 
парків у населених пунктах району з 

Баранівська міська рада, 
в.о.старост 

Не потребує Не потребує Увічнення пам’яті про 
загиблих героїв 



№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

метою увічнення пам’яті про 
загиблих героїв. 

19. Створення у музейних, бібліотечних 
закладах тематичних виставок, 
експозицій, у тому числі 
фотовиставок, присвячених героїзму 
учасників та ветеранів АТО(ООС). 

Відділ культури, сім’ї,  
молоді та спорту 
Баранівської міської 
ради 

Не потребує Не потребує Підвищення рівня 
патріотизму серед 
населення 
  
  
  

20. Організація зустрічей учнів, молоді з 
учасниками антитерористичної 
операції та волонтерами, які надають 
їм допомогу. 

Відділ освіти 
Баранівської міської 
ради, Відділ культури, 
сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської 
ради, ветерани 
АТО(ООС) 

Не потребує Не потребує Виховання 
патріотизму у дітей та 
молоді 
  

21. Проведення лінійок та уроків пам’яті, 
засідань за круглим столом, 
конференцій, лекцій, виховних 
годин, бесід, вечорів, виставок 
малюнків та інших тематичних 
заходів, присвячених вшануванню 

Відділ освіти 
Баранівської міської 
ради, Відділ культури, 
сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської 
ради 

Не потребує Не потребує Виховання 
патріотизму у дітей та 
молоді 
  



№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

пам’яті захисників, які віддали життя 
за незалежність України. 

22. Облаштування та впорядкування на 
місцевих кладовищах місць для 
почесних поховань померлих і 
загиблих військовослужбовців-
учасників антитерористичної 
операції (ООС) 

Відділ благоустрою та 
житлово-комунального 
господарства 
Баранівської міської 
ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ рад 

В межах 
бюджетних 
призначень із 
залученням 
коштів 
небюджетних 
джерел 

Увічнення пам’яті про 
загиблих героїв 

23 Звільнення учасників та ветеранів 
АТО(ООС) від  податку на 
нерухомість (житлова площа) 
 
 
 

Баранівська міська рада Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень 

Поліпшення 
соціального захисту 
сімей учасників та 
ветеранів АТО(ООС) 



№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

24. Систематичне висвітлення у засобах 
масової інформації стану виконання 
заходів даної Програми 
 

Відділ організаційно-
кадрової роботи 
Баранівської міської 
ради 

Не потребує Не потребує Поінформованість 
населення про 
виконання заходів 
даної Програми 

25. Співфінансування утримання однієї 
штатної одиниці, яка виконує 
обов’язки по роботі Спілки учасників 
та ветеранів АТО(ООС) «Схід» в 
Баранівському районі на підставі 
відповідних розрахунків та шляхом 
передачі фінансової підтримки . 

Відділ фінансів, відділ 
бухгалтерського обліку 
та економічного 
розвитку, інвестицій та 
закупівель Баранівської 
міської ради 

Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

30 тис. грн Забезпечення 
постійної взаємодії 
Спілки учасників та 
ветеранів АТО(ООС) 
Баранівської ОТГ із 
органами 
самоврядування 

26. Відвідування дітей загиблих на свято 
Святого Миколая та Різдво 

Баранівська міська рада Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

2 тис. грн. Увіковічнення пам’яті 
про загиблих героїв 

27. Впорядкування поховань воїнів 
АТО(ООС) 

Баранівська міська рада Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

1 тис. грн. Увіковічнення пам’яті 
про загиблих героїв 

28. Фінансова та матеріальна підтримка 
учасників та ветеранів АТО(ООС) під 
час мобілізації, призову на військову 
службу за контрактом та у разі 

Баранівська міська рада Бюджет 
Баранівської 
ОТГ 

В межах 
бюджетних 
призначень із 
залученням 

Забезпечення якісного 
проведення 
зазначених заходів, 
моральна підтримка 



№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

залучення їх на навчальні, 
перевірочні або спеціальні збори 

коштів 
небюджетних 
джерел 

ветеранів АТО(ООС), 
матеріальна підтримка 
членів їх сімей 

 
 

Секретар ради         О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                      № 2580 
 
Про надання дозволу на списання 
основних засобів з балансу 
КНП « Центр первинної  
медико – санітарної допомоги» 
 
          Керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши клопотання головного лікаря КНП « Центру первинної 
медико – санітарної допомоги» Баранівської міської ради Пісчанської Т.В. від 
04.12.2019 року № 567, щодо списання непридатних для подальшого 
використання основних засобів, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємства та сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
              1.Надати дозвіл КНП « Центр первинної медико – санітарної 
допомоги»  на списання основних засобів, що фізично зношені (ремонту не 
підлягають) та непридатні для подальшого використання, а саме: 
 

№ 
п/
п 

Назва 
об’єкта 

Інвентарн
ий номер 

Кількіс
ть 
 

Первіс
на 

вартіст
ь 

Сума Знос 
 

Дата 
введення в 
експлуатац

ію 
1. Велосип

ед 
жіночий 

10540033 1 660,00 660,00 660,00 07.2010р. 

2. Велосип
ед 

10540024 1 683,00 683,00 683,00 07.2012р. 

3. Велосип
ед 

10540048 1 683,00 683,00 683,00 07.2012р. 

4. Велосип
ед 

10540019 1 683,00 683,00 683,00 07.2012р. 

5. Велосип
ед 

10540032 1 683,00 683,00 683,00 07.2012р. 

6. Велосип
ед 

10540034 1 683,00 683,00 683,00 07.2012р. 

7. Велосип
ед 

10540050 1 683,00 683,00 683,00 07.2012р. 



8. Велосип
ед 

10540064 1 683,00 683,00 683,00 07.2012р. 

9. Велосип
ед 

10540063 1 683,00 683,00 683,00 07.2012р. 

10
. 

Велосип
ед 

10540059 1 683,00 683,00 683,00 07.2012р. 

11
. 

Велосип
ед 

10540042 1 683,00 683,00 683,00 07.2012р. 

12
. 

Велосип
ед 

10540040 1 683,00 683,00 683,00 07.2012р. 

13
. 

Велосип
ед 

10540048 1 683,00 683,00 683,00 07.2012р. 

14
. 

Велосип
ед 

10540034 1 683,00 683,00 683,00 07.2012р. 

   14 шт.  9539,0
0 

9539,0
0 

 

       
 2. Головному лікарю КНП «Центру первинної медико – санітарної 
допомоги» Пісчанській Т.В. , списання основних засобів оформити згідно 
чинного законодавства. 
      3. Контроль за виконанням даного рішення поклати на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) 
 

Міський голова                                                                                          А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                          № 2581 
 

Про встановлення  
пільгової орендної плати  
для КНП « Центр первинної  
медико – санітарної допомоги» 
 
 
        Керуючись ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 
Положенням про оренду комунального майна Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади, та Методикою розрахунку і порядку використання 
орендної плати за користування майном власності територіальної громади 
міста Баранівка, розглянувши звернення головного лікаря КНП « Центру 
первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської міської ради 
Пісчанської Т.В. щодо встановлення пільгової орендної плати, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємства та сфери послуг, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

       1.Встановити КНП « Центр первинної медико – санітарної допомоги» 
Баранівської міської ради на 2020 рік орендну плату в розмірі 1 гривня 00 
копійок в рік (без врахування ПДВ) , згідно договору оренди комунального 
майна від 11.10.2019 року №135. 
 
      2. Контроль за виконанням даного рішення поклати на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) 
 

Міський голова                                                                                      А.О.Душко 

 

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

24 грудня 2019 року                                                                    № 2582 

Про надання дозволу на безоплатну 
приватизацію житлового будинку, 
який знаходиться за адресою: 
 Житомирська обл., Баранівський р-н,  
с. Жарі, вул. Дубрівська, 1 
 
          Керуючись статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
житлового фонду», ст.. 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Винокурова Сталія Михайловича, щодо надання 
дозвілу на приватизацію будинку за адресою: Житомирська обл., Баранівський 
р-н, с. Жарі, вул. Дубрівська, 1, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємства та сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл на безоплатну приватизацію житлового будинку, що 
розташований за адресою: Житомирська область, Баранівський район, с. 
Жари, вул. Дубрівська, 1  в рівних частках: Винокурову Сталію Михайловичу 
– 1/2, Винокуровій Світлані Станіславівній – 1/2. 
 
        2. Гр. Винокурову С.М. та гр. Винокуровій С.С. зареєструвати право  
власності на нерухоме майно (будинок) за адресою: Житомирська область, 
Баранівський район, с. Жари, вул. Дубрівська, 1 в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно. 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з  питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. та 
на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
(Курбатов В.А.). 

 

Міський голова                                                                          А.О.Душко 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                                              № 
2583 
 
 
Про надання дозволу на продовження терміну дії 
договорів оренди нежитлових приміщень 
 
         Розглянувши клопотання завідувача архівного сектора Баранівської 
державної адміністрації Житомирської області О.В. Вельчинської, начальника 
управління праці та соціального захисту населення Баранівської РДА 
М.О.Ковбана, голови районної організації "Союз інвалідів" Л.Г. Орностай, 
щодо продовження терміну дії договорів оренди нежитлових приміщень, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг, керуючись Положенням про оренду комунального майна 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, Законом України 
«Про оренду державного та комунального майна», ч.5 ст.60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

       1. Надати дозвіл на продовження дії договору оренди №6 від 20.03.2018 
року нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м.Баранівка, 
вул.Соборна,14, загальною площею 67,50 м.кв., із архівним сектором 
Баранівської  районної державної адміністрації Житомирської області, 
терміном з 01.01.2020 по 31.12.2020 року та встановити орендну плату в 
розмірі 1 гривня 00 копійок в рік (без врахування ПДВ), для розміщення 
Архівного сектору Баранівської районної державної адміністрації, шляхом 
укладення додаткової угоди. 
       2. Надати дозвіл на продовження дії договору оренди №5 від 20.03.2018 
року нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м.Баранівка, 
вул.Соборна,20, загальною площею 219,90 м.кв., із управлінням праці та 
соціального захисту населення Баранівської РДА, терміном з 01.01.2020 по 
31.12.2020 року та встановити орендну плату в розмірі 1 гривня 00 копійок в 
рік (без врахування ПДВ), для розміщення Управління праці та соціального 
захисту населення Баранівської РДА, шляхом укладення додаткової угоди. 
        3. Надати дозвіл на продовження дії договору оренди №10 від 03.04.2018 
року нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м.Баранівка, 
вул.Соборна,16, загальною площею 62,3 м.кв., із  Баранівською районною 



організацією «Союз інвалідів, терміном з 01.01.2020 по 31.12.2020 року та 
встановити орендну плату в розмірі 1 гривня 00 копійок в рік (без врахування 
ПДВ), для розміщення Баранівської районної організації , «Союз інвалідів», 
шляхом укладення додаткової угоди. 
        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Савчука 
В.А. та на комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) 
 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019  року                                                                              № 2584 
  
Про   прийняття у комунальну  
власність та передачу  на баланс  
Баранівської міської ради нерухомого  
майна, що розташоване за адресою:  
Житомирська область, Баранівський  
район, с.Ялишів, вул.Першотравнева, 33 
 
        Відповідно ст.26, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши звернення в.о. старости Лавренчука А.М. щодо 
передачі в комунальну власність  та на баланс Баранівській міській раді 
нерухомого майна за адресою: Житомирська область, Баранівський район, 
с.Ялишів, вул. Першотравнева, 33, враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг,  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
           1.  Прийняти у комунальну власність Баранівської об’єднаної 
територіальної громади будівлі   колишнього дитячого садка та сарая за 
адресою: Житомирська область, Баранівський район, с.Ялишів, вул. 
Першотравнева, 33, які перебували на балансі ПСП «Агрофірма «Промінь» . 
 
           2. Надати дозвіл Баранівській міській раді виготовити технічні 
документи окремо на кожну частину будівлі, а саме: 
         - частину будівлі, яку займає ФП з сараєм; 
         - частину будівлі, яку займає житловий будинок. 
 
           3. Надати дозвіл Баранівській міській раді провести оцінку  частини 
будівлі, яку займає ФП за адресою: с.Ялишів, вул. Першотравнева, 33. 
 
           4. Поставити  частину будівлі, яку займає ФП на баланс Баранівської 
міської ради згідно оціночної вартості.   
 
             



          5.  Створити  комісію  по прийманню – передачі майна  у складі: 
   Голова комісії: 
   Кокітко Н.В. –  перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів   міської ради; 
   Члени комісії: 
   Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури, земельних  
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради; 
   Цимбалюк Л.А. – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 
економічного розвимтку, інвестицій та закупівель Баранівської міської ради; 
   Виховський С.А. – начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 
господарства Баранівської міської ради. 
  Лавренчук А.М. – в.о. старости сіл Ялишів, Явне, Лісове. 
 
           6. Затвердити акт приймання - передачі      згідно вимог чинного 
законодавства. 
 
           7. Контроль за виконанням   рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кокітко 
Н.В. та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
(Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                          А.О.Душко 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019  року                                                                   № 2585 
 
Про надання дозволу на організацію  
та проведення конкурсів на право  
оренди нерухомого майна 
 

Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального 
майна», Положенням про оренду комунального майна Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Баранівської 
міської ради від 21.06.2018р. № 1188. З метою ефективного та 
раціонального використання нерухомого майна, що належить до 
комунальної власності Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади, враховуючи звернення директора КП «Баранівка міськводоканал» 
щодо надання дозволу на оголошення конкурсів на право оренди частин   
нежитлового приміщення в міському готелі «Случ», для розміщення  офісів 
з роздрібного продажу, майстерні ремонту ювелірних виробів, перукарні, 
офісу з проведення діяльності у сфері права,  враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Надати дозвіл на продовження договорів оренди займаних 
приміщень готелю, а саме з:  
         - ПП Нечипорук Д.В. площею 18,02 м.кв. - офіс з роздрібного 
продажу; 
         - ФОП Заліщук  В.Л. площею 18 м.кв. - офіс з роздрібного продажу; 
         - ФОП Жулінська В.М. площею 13,24 м.кв. - офіс з роздрібного 
продажу; 
         - ФОП Заріпова Н.М. площею 14,00 м.кв. - офіс з роздрібного 
продажу; 
         - ФОП Куят В.Г. площею 14,04 м.кв. - офіс з роздрібного продажу; 
         - ФОП Шипа І.Г., ФОП Савич С.М. площею 13,00 м.кв. - перукарня; 



         - ФОП Корнійчук О.О. площею 8,00 м.кв. - майстерня ремонту 
ювелірних виробів; 
         - ТОВ «Юрест» площею 14,04 м.кв. - офіс з провадження діяльності у 
сфері права; на період з 01.01.2020 року до дня проведення конкурсу на 
право оренди.  
 
          2. Надати дозвіл Баранівській міській раді на оголошення конкурсів 
на право оренди частин нежитлового приміщення в міському готелі 
«Случ», а саме: 
 -площею 18,02 м.кв., для розміщення офісу  з роздрібного продажу; 
- площею 18,00 м.кв., для розміщення офісу  з роздрібного продажу; 
 -площею 13,24 м.кв., для розміщення офісу  з роздрібного продажу; 
- площею 14,00 м.кв., для розміщення офісу  з роздрібного продажу; 
- площею 14,04 м.кв., для розміщення офісу  з роздрібного продажу; 
- площею 13,00 м.кв., для розміщення перукарні; 
- площею 8,00 м.кв., для розміщення майстерні з ремонту ювелірних 
виробів; 
- площею 14,04 м.кв., для розміщення офісу  з провадження діяльності у 
сфері права. 
            3. Вжити вичерпних заходів з організації та проведення конкурсів на 
право оренди частин нежитлового приміщення в міському готелі «Случ». 
            4. Затвердити звіт про незалежну експертну грошову оцінку 
нежитлового  приміщення в міському готелі «Случ». 
            5. Оголошення про проведення конкурсів на право оренди 
нерухомого майна, що належить до комунальної власності Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади, опублікувати в газеті 
„Баранівські факти” та оприлюднити на офіційному веб-сайті Баранівської 
міської ради. 
            6. Після закінчення процедури проведення конкурсного відбору 
заключити договір оренди з переможцем конкурсу та надати на погодження 
міському голові. 
             7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 
Савчука В.А. та на постійну комісію з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.). 

 
 
Міський голова                                                                         А.О.Душко 

 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                    № 2685 
 
Про затвердження  
Положення про відділ освіти 
Баранівської міської ради 
у новій редакції 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», заслухавши начальника відділу освіти Баранівської міської ради 
Николишина Р.З., враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада  
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Затвердити Положення про відділ освіти Баранівської міської ради в 
новій редакції (додається).  
 
 2. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради 
Николишина Р.З. провести державну реєстрацію змін до відомостей про 
юридичну особу, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  
 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчого органу Баранівської міської 
ради Кокітко Н.В.  
 
 
Міський голова А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             рішення 39 сесії 8 скликання  
             Баранівської     міської ради 
                                                                              від 24.12.2019 року № 2685 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
Про відділ освіти Баранівської міської ради 

 
(у новій редакції) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         м Баранівка 
2019 рік 

 
 
 
 



ПОЛОЖЕННЯ 
Про відділ освіти Баранівської міської ради 

 

 1. Відділ освіти Баранівської міської ради (далі по тексту - Відділ освіти) 
є юридичною особою, яка утворюється рішенням Баранівської міської ради і 
підпорядковується їй, міському голові та виконавчому комітету міської ради, 
а також управлінню освіти і науки Житомирської обласної державної 
адміністрації. Відділ освіти має свої бланки з відповідними реквізитами, 
рахунки в управлінні Державної казначейської служби України, печатку із 
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. 

 1.1. Відділ освіти набуває права юридичної особи з дня його реєстрації 
у встановленому  порядку.  

 1.2. Юридична  адреса: 12701, Житомирська область, м Баранівка, вул. 
Соборна, 20.    

 1.3. Засновником Відділу освіти є Баранівська міська рада, яка здійснює 
контроль за його діяльністю. 

 
 2.  Відділ освіти є уповноваженою  особою Баранівської міської ради, що 
здійснює управління закладами освіти, які перебувають у її комунальній 
власності.  
 2.1. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 
Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Житомирської 
обласної державної адміністрації,  рішеннями та розпорядженнями 
Баранівської міської ради, а також Положенням про Відділ освіти Баранівської 
міської ради. У межах своїх повноважень Відділ освіти організовує виконання 
актів законодавства у сфері освіти, здійснює контроль за їх реалізацією. 
 2.2. У структурі Відділу освіти перебувають методичний кабінет, 
централізована бухгалтерія та група централізованого господарського 
обслуговування, які функціонують за окремими положеннями, затвердженими 
наказами Відділу освіти. 
 

 3. Основна діяльність Відділу освіти спрямована на: 

 -  політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на території 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади; 

 - створення умов для доступності освіти шляхом формування, 
утримання та розвитку мережі закладів дошкільної, базової середньої,  



позашкільної і спеціалізованої освіти та їхніх філій відповідно до освітніх, 
культурних, духовних потреб і запитів населення; 

   -  управління закладами освіти, що є комунальною власністю; 

    - створення умов для забезпечення прав  осіб з особливими освітніми 
потребами для здобуття ними освіти  з урахуванням їхніх індивідуальних 
потреб, можливостей, здібностей та інтересів;  

 - гарантування прав особам, які належать до національних меншин, на 
навчання в закладах дошкільної та початкової освіти, поряд із державною 
мовою, мовою відповідної національної меншини; 

    - організацію нормативного, програмного, матеріального, навчально-
методичного забезпечення  закладів освіти; 

 - удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників; їх 
перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
освіти. 

 4. Фінансово-господарська діяльність: 

 4.1. Джерела фінансування: 

 - міський бюджет; 

 - державний бюджет; 

 - добровільні внески; 

 - гранти; 

 - кредитні кошти; 

 - плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених 
договорів; 

 - доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання, реалізації 
продукції; 

 - інші джерела, не заборонені законодавством.  

 4.2. Відділ освіти за погодженням Баранівської міської ради має право 
придбати, орендувати необхідне майно, обладнання та отримувати допомогу 
від юридичних осіб, установ, організацій та фізичних осіб. 

 
 5. Виходячи з повноважень і напрямів діяльності у сфері освіти Відділ 
освіти виконує такі функції: 

 - представляє інтереси засновника у сфері освіти у відносинах з 
державними органами, юридичними та фізичними особами; 



 - здійснює стратегічне планування розвитку галузі освіти громади, 
забезпечує формування і розвиток мережі закладів  дошкільної, базової 
середньої, позашкільної та спеціалізованої освіти; 

 - за погодженням з обласною радою планує та забезпечує розвиток 
мережі закладів профільної середньої освіти академічного спрямування; 

 - вживає заходи для забезпечення потреби громадян у дошкільній, 
позашкільній та спеціалізованій освіті; 

 - забезпечує рівні умови для розвитку закладів освіти;  

 - розробляє проєкти локальних нормативно-правових актів у сфері 
освіти (положення про філію закладу освіти, положення про конкурсний відбір 
керівників закладів загальної середньої освіти тощо), представляє їх на 
розгляд засновника; 

 - організовує громадське обговорення проєктів нормативно-правових 
актів локального характеру у сфері освіти; 

 - складає місцеві цільові програми розвитку закладів освіти; 

 - готує проєкти рішень Баранівської міської ради про створення, 
реорганізацію або ліквідацію навчальних закладів;  

 - подає на розгляд засновника установчі документи закладів освіти, їх 
нову редакцію та зміни до них; 

 - виносить на розгляд засновника пропозиції щодо затвердження 
переліку додаткових платних освітніх та інших послуг, що не передбачені 
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 

 - розробляє пропозиції, прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали 
щодо вдосконалення освітньої сфери громади; 

 - бере участь у науково-методичному забезпеченні оцінювання і 
моніторингу якості освіти, у тому числі й за міжнародними програмами; 

  - виносить на розгляд засновника питання створення наглядових 
(піклувальних) рад закладів освіти; 

 - формує замовлення підготовки педагогічних працівників; 

 - здійснює реалізацію освітніх програм неформальної освіти для батьків; 

 - закріплює за закладами дошкільної  та загальної середньої освіти 
відповідні території обслуговування; 

 -  організовує створення освітніх округів, опорних навчальних закладів 
та філій закладів освіти; 



 - укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів 
освіти, обраними (призначеними) у порядку, встановленому законодавством 
та установчими документами закладів освіти; 

 - розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів 
освіти з підстав та у порядку, визначеними законодавством й установчими 
документами закладів освіти; 

 - затверджує кошториси та приймає фінансові звіти закладів освіти у 
випадках і порядку, визначеному законодавством; 

 - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів 
освіти; 

 - здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладів 
освіти; 

 - організовує підвезення здобувачів освіти та педагогічних працівників 
до закладів освіти й у зворотному напрямку; 

 - забезпечує створення у закладах освіти інклюзивного освітнього 
середовища, розумного пристосування та універсального дизайну;  

 - організовує роботу та здійснює супровід інклюзивно-ресурсних 
центрів; 

 - здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 
(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального 
походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками; 

 - забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів 
освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти й 
ліцензійних умов; 

 - забезпечує здобувачам освіти можливість продовжити навчання на 
відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти; 

 - забезпечує відкритий доступ до публічної інформації; 

 - оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про діяльність відділу та 
закладів освіти, зокрема, кошториси і фінансові звіти про надходження і 
використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і 
послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також 
про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством; 

 - координує діяльність закладів освіти з регіональним центром 
оцінювання якості освіти, закладами післядипломної освіти, іншими 
установами та організаціями; 



 - організовує роботу атестаційної комісії ІІ рівня;  

 - веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, 
затвердженому Кабінетом Міністрів України; 

 - формує зведене замовлення на виготовлення документів про освіту; 

 - забезпечує безоплатним гарячим харчуванням дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми 
потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), 
дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в 
закладах дошкільної та загальної середньої освіти, а також осіб інших 
категорій, визначених законодавством та/або рішенням засновника; 

 - сприяє проведенню інноваційної діяльності в системі, дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти; 

 - організовує проведення заходів (семінарів, тренінгів, майстер-класів 
тощо) з метою професійного розвитку та підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників; 

 - забезпечує фінансування підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників; 

 - здійснює моральне та матеріальне стимулювання здобувачів освіти й 
педагогічних працівників за досягнення в олімпіадах, конкурсах і змаганнях 
місцевого, обласного, державного та міжнародного рівнів; 

 - формує  зведене замовлення на видання підручників, навчально-
методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, 
виготовлення документів про освіту й забезпечує ними навчальні заклади; 

 - забезпечує реалізацію рішень засновника про встановлення у зонах 
екологічного лиха й епідемій особливого режиму роботи закладів освіти, 
забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я і захисту прав 
педагогічних працівників та інших спеціалістів, які беруть участь в освітньому 
процесі, здобувачів освіти;  

 - створення груп продовженого дня, пришкільних інтернатів з частковим 
або повним утриманням учнів (вихованців);  

 - внесення пропозицій органам місцевого самоврядування щодо 
встановлення різних видів стимулювання та матеріального заохочення для 
забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти; 

  - координує діяльність органів державно-громадського управління у 
сфері освіти місцевого рівня, співпрацює із органами громадського 
самоврядування; 



 - організовує місцеві (територіальні) конференції (форуми) учасників 
освітнього процесу, закладів освіти, їх об’єднань; 

 - укладає договори про співробітництво, встановлює прямі зв’язки із 
закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими 
установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, 
установами, організаціями, фондами тощо; 

 - провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до 
законодавства на основі договорів, укладених з іноземними юридичними та 
фізичними особами; 

 - забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, 
які беруть участь в освітньому процесі, здобувачів освіти; 

 - реалізує інші функції, передбачені законодавством та установчими 
документами закладів освіти. 

 
 6. Відділ освіти в процесі виконання покладених на нього завдань 
взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної 
адміністрації, об’єднаної територіальної громади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями 
громадян. 
 
 7. Відділ освіти очолює керівник, який призначається на посаду і 
звільняється з посади розпорядженням міського голови Баранівської міської 
ради, яке затверджується рішенням сесії Баранівської міської ради. Керівник 
Відділу освіти повинен мати вищу освіту відповідного професійного 
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, 
стаж роботи за фахом або на державній службі на керівних посадах не менше 
3-х років.  
 
 8. Керівник Відділу освіти:  
- здійснює керівництво Відділом освіти, несе персональну відповідальність за 
організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов 
праці;  
- подає на затвердження сесії Баранівської міської ради положення про відділ, 
його структуру;  
- призначає та звільняє з посад згідно структури та штатного розпису 
працівників Відділу освіти, керівників закладів освіти; 
- затверджує посадові інструкції працівників Відділу освіти та розподіляє 
обов’язки між ними;  



- планує роботу Відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування планів 
роботи; 
- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності 
роботи Відділу освіти. 
 
  9. Начальник відділу освіти  може мати  заступника,  який  
призначається на посаду на конкурсній основі міським головою. 
 
 10. У разі відсутності начальника відділу освіти, його обов’язки виконує 
заступник начальника відділу освіти – за розпорядженням міського голови. 
 
 11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції 
Відділу освіти, при Відділі освіти утворюється колегія у складі керівника 
відділу освіти (голова колегії), керівників підпорядкованих закладів освіти, 
працівників методичного кабінету, громадських організацій. До складу колегії 
можуть входити керівники інших місцевих органів самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 
об’єднаної територіальної громади, а також науковці, високо кваліфіковані 
спеціалісти. Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж 
один раз на квартал. Рішення колегії затверджуються наказами керівника 
Відділу освіти. 
 
 12. Відділ освіти утримується за рахунок коштів освітньої субвенції з 
державного бюджету та місцевого бюджету Баранівської міської ради. 
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу освіти та 
видатки на їх утримання визначає сесія Баранівської міської ради у межах 
виділених асигнувань та затвердженої для Відділу освіти граничної 
чисельності працівників.  
 
13.  Діяльність Відділу освіти припиняється: 

- за рішенням сесії Баранівської міської ради ; 

за рішенням суду або господарського суду у випадках, передбачених 
законодавством. 

13.1 Припинення діяльності Відділу освіти відбувається шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або 
ліквідації. 

13.2 Реорганізація може мати місце за рішенням сесії Баранівської міської 
ради. При реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Відділу освіти, що 
реорганізується, переходить до його правонаступників. 



13.3 Порядок ліквідації визначається рішенням Баранівської міської ради. 

13.4 Ліквідація Відділу освіти проводиться призначеною ліквідаційною 
комісією, а у випадках припинення  діяльності за рішенням суду або 
господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається  цими 
органами. 

13.5 Ліквідація Відділу освіти вважається завершеною, а юридична особа  
такою, що ліквідована і припинила свою діяльність, з моменту внесення 
запису про це до державного реєстру. Ліквідаційна комісія несе майнову 
відповідальність за збитки, заподіяні нею у відповідності з цивільним 
законодавством. 

 
Міський голова                                                                                     А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
39 сесія 8 скликання 

 
24 грудня 2019 року                                                                    № 2686 
 
Про визначення межі та найменування  
«площа Волі» в м. Баранівка 
  
          З метою впорядкування існуючої забудови в м. Баранівка, забезпечення 
єдиного порядку написання назв, внесення достовірної та актуальної 
інформації до словників, єдиних та державних реєстрів, враховуючи протокол 
засідання комісії щодо визначення фактичної межі та найменування об’єкта 
топоніміки «площа Волі» в. Баранівка, №1 від 17.12.2019р., керуючись, ст. 26 
ч. 1 ст. 29 ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони природного навколишнього 
середовища, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити встановлення фактичної межі та найменувати площею 
територію, що об’єднує вулиці; Звягельська, Першотравенська, Пашкевича та 
провулок Кооперативний назвою «площа Волі» згідно викопіювання що 
додається. 

 2. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності міської ради (Шевчук О.Г.), повідомити Житомирську 
філію ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України 
для включення даної назви до словника Єдиних та Державних реєстрів. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього середовища. 

 

Міський голова                                                                                А.О. Душко 

         
 
 



 
         ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішення 39 сесії 8 скликання  
        Баранівської міської ради  
        від 24.12.2019 р. № 2686 
 

Викопіювання з Генерального плану м. Баранівка 
схема визначення межі та найменування «площа Волі» м. Баранівка. 

 

                 - визначена межа «площа Волі» на Генеральному плані  
                   м. Баранівка Баранівського району Житомирської області. 
 

 
 
 
Секретар ради       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

39 сесія 8 скликання 
 

24 грудня 2019 року                                                             № 2687         
 
 Про затвердження Програми 
 фінансової підтримки комунального 
 підприємства «Баранівський міжшкільний 
 ресурсний центр» Баранівської міської ради 
 на 2019-2021 роки 
             

     З метою забезпечення стабільності роботи комунального підприємства 
«Баранівський міжшкільний ресурсний центр» Баранівської міської ради 
відповідно до його функціональних призначень, відповідно до ст.71 
Бюджетного кодексу України, керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку¸ міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 1.  Затвердити «Програму фінансової підтримки комунального 
підприємства «Баранівський міжшкільний ресурсний центр» Баранівської 
міської ради на 2019 – 2021 роки, що додається. 

 2. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Василевський О.В.) при 
формуванні міського бюджету та внесенні змін до бюджету передбачити 
кошти на виконання заходів Програми. 

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.) та першого заступника міського голови Кокітко 
Н.В. 

  

Міський голова                                                                        А. О. Душко 

 
                                                                                  

                                  
 



           ЗАТВЕРДЖЕНО 
       рішення 39 сесії 8 скликання   
       Баранівської  міської ради 
       від 24.12.2019р.   № 2687                                  

 
ПРОГРАМА  

фінансової підтримки комунального підприємства  
«Баранівський міжшкільний ресурсний центр» Баранівської міської ради на 

2019-2021 роки  
 

1.Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 
 

Комунальне підприємство 
«Баранівський міжшкільний ресурсний 
центр» 

2. Підстава для розроблення 
 

ст.71,91 Бюджетного кодексу України, 
керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59  
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

3. Розробник Програми Баранівська міська рада 
4. Співрозробники Програми - 

5. Головний розпорядник 
бюджетних коштів 

Баранівська міська рада  

5.1. Відповідальний виконавець 
Програми 

Баранівська міська рада 

6. Учасники програми Комунальне підприємство 
«Баранівський міжшкільний ресурсний 
центр» 

7. Термін реалізації Програми 2019-2021 роки 
7.1. Етапи виконання Програми  І-й етап – 2019 рік  

  ІІ-й етап – 2020 рік 
  ІІІ-й етап – 2021 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми  

Міський бюджет Баранівської ОТГ 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для  
реалізації Програми, тис.грн.: 

В межах фінансових можливостей 

9.1. у тому числі:  
9.1.1

. 
коштів міського бюджету В межах фінансових можливостей 

9.1.2
. 

коштів інших джерел — 

 
 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 
Для забезпечення виконання завдань, передбачених в установчих 

документах, комунальні підприємства нерідко потребують залучення 
додаткового фінансування, яке сприятиме більш ефективному використанню 
комунального майна міста, оновленню виробничих потужностей, зміцненню 
матеріально-технічної бази підприємств та забезпеченню повного і 
своєчасного проведення розрахунків з бюджетом.  

 
3. Визначення мети Програми 

Основною метою Програми - є забезпечення стабільної роботи міського 
комунального підприємства та забезпечення його безперебійного 
функціонування відповідно до статутної діяльності, що сприятиме 
покращенню умов для виробництва і реалізації якісних послуг населенню 
громади та, в цілому, забезпечить сприятливі умови для його життєдіяльності. 

 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та 

джерела фінансування, строки та етапи виконання  
4.1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у 

відповідності до чинного законодавства за рахунок коштів міського бюджету  
Баранівської ОТГ в межах бюджетних призначень,  затверджених на її 
виконання на відповідний бюджетний період (додаток 1 до Програми). 

4.2. Фінансування заходів, передбачених Програмою, 
здійснюватиметься на підставі листа-подання (клопотання) комунального 
підприємства з наведеним обґрунтуванням щодо необхідності відповідної 
фінансової підтримки підприємства,  за рахунок поточних трансфертів та 
поповнення статутного фонду шляхом інвестування у необоротні активи через 
перерахування коштів з рахунку, відкритому в органі Державної 
Казначейської Служби, на рахунок відповідного одержувача бюджетних 
коштів. 

4.3. Надання фінансової підтримки комунальному підприємству 
передбачає здійснення поточних трансфертів за рахунок загального фонду.  

4.4. Головним розпорядником коштів є Баранівська міська рада.  
Одержувачами бюджетних коштів є комунальне підприємство, перелік 

яке затверджується рішенням про бюджет Баранівської ОТГ на відповідний 
рік та може змінюватись протягом бюджетного періоду відповідними 
рішеннями про внесення змін до бюджету.  

 
5. Перелік завдань і заходів Програми 

Пріоритетними завданнями, на виконання яких спрямована Програма є: 
- зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства; 
- сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним 

підприємством своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних 
послуг споживачам міста; 

- залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та 
зниження рівня аварійності об’єктів; 



- своєчасне і в повному обсязі проведення інвестиційної діяльності, 
направленої на переоснащення, відновлення та реконструкції виробничих 
потужностей комунального підприємства . 

 
6. Очікувані результати виконання програми 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 
- безперебійну роботу комунального підприємства відповідно до їх 

функціональних призначень і тим самим забезпечення життєдіяльності 
Баранівської ОТГ; 

- збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок зміцнення 
матеріально – технічної бази підприємств. 
 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
7.1. Баранівська міська рада здійснює координацію та контроль за 

виконанням заходів Програми. 
 
 
Секретар ради                                                                          О.В.Самчук  
 


