
 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27.12.2019                                                                                                              № 266 
 

Про міський бюджет  
на 2020 рік та прогнозу міського 
бюджету на 2021-2022 роки  

 

 
    Заслухавши інформацію заступника начальника відділ фінансів Баранівської 

міської ради Василевського О. В., на підставі статті 143 Конституції України, статей 14, 72, 
78 Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік»,  виконавчий 
комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ:   

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 10000,00 гривень, що становить 0,01 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. 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.                  
6. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 2406493,00 
гривень. 
7. Затвердити прогноз міського бюджету на 2021 - 2022 роки згідно з додатком.  
8. Інформацію заступника начальника відділу фінансів міської ради Василевського О.В. про 
бюджет  Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік взяти до відома.  

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко   

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              Додаток до 
                                                                           рішення  

                                                                                                    виконавчого комітету  
                                                                                          27.12.2019 № 266 

 
 
                                                                                                                                        
                                                                           

ПРОГНОЗ 
міського бюджету на 2021 - 2022 роки  

І. Загальна частина  

Прогноз міського бюджету на 2021 - 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі 
положень Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що 
стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, розпоряджень Кабінету 
Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р «Про схвалення Стратегії реформування 
системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки», від 24 травня 2017 року 
№415-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи 
управління державними фінансами на 2017-2020 роки», від 18 грудня 2018 року №1106-р 
«Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік», Прогнозу економічного і 
соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.05.2019 № 555 (зі змінами), проєкту програми економічного і соціального 
розвитку Житомирської області на 2020 рік, проєкту програми соціально-економічного 
розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та інших цільових програм. 

Метою прогнозу міського бюджету на 2021-2022 роки є посилення інституційної 
спроможності місцевих органів влади з питань середньострокового бюджетного планування, 
створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між 
стратегічними цілями розвитку держави та можливістю бюджету у середньостроковій 
перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики, 
удосконалення міжбюджетного регулювання.  

Основними завданнями є:  
підвищення прозорості, результативності та ефективності використання бюджетних 

коштів; 
посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету; 
забезпечення фінансування проєктів (програм), що мають термін реалізації більше 

одного року. 
Очікувані результати: 
Досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів у процесі 

виконання бюджетних програм (у зв’язку із запровадженням програмно-цільового методу 
складання і виконання міського бюджету та середньострокового бюджетного планування). 

Прогнозні показники економічного і соціального розвитку Баранівської міської 
територіальної громади на 2021-2022 роки 

№ 
п/п 

Показник 
Прогноз 

2021 р. 2022 р. 
сцен. 1 сцен. 2 сцен. 1 сцен. 2 

1. Валовий регіональний продукт, млн гривень 2097,2 1948,5 2338,9 2115,8 

2. 
Індекс фізичного обсягу валового регіонального 
продукту у цінах попереднього року, відсотків до 
попереднього року 

107,0 106,3 107,2 106,5 

3. 
Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну 
особу, гривень 

92445 85890 103099 93265 

4. 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 
послуг), млн гривень  

468,2 435,3 475,3 437,5 

5. Індекс промислової продукції, відсотків до 101,0 100,0 101,5 100,5 



 

 

попереднього року 

6. 
Обсяг реалізованої промислової продукції у 
розрахунку на одну особу, гривень 

20638 19188 20951 19285 

7. 
Валова продукція сільського господарства, 
млн гривень 

207,3 202,7 212,5 205,4 

8. 
Валова продукція сільського господарства, відсотків до 
попереднього року 

102,0 101,0 102,5 101,3 

9. 
Валова продукція сільського господарства у 
розрахунку на одну особу, гривень  

9138 8935 9367 9054 

10. 
Індекс обсягу виконаних будівельних робіт, відсотків 
до попереднього року 

106,5 102,0 104,0 101,0 

11. 
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до 
попереднього року 

109,0 101,0 110,0 101,5 

12. 
Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну 
особу, гривень 

2301,5 2205,6 2531,7 2238,7 

13. 
Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим 
підсумком з початку інвестування, млн дол. США 

5,0 4,2 5,4 4,4 

14. 
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 
одну особу, дол. США 

220,4 185,1 238,0 194,0 

15. Обсяг експорту товарів та послуг, млн дол. США 2,9 2,6 3,1 2,8 

16. 
Обсяг експорту товарів та послуг, у відсотках до 
попереднього року 

106,1 106,8 107,7 106,8 

17. Обсяг імпорту товарів та послуг, млн. дол. США 8,0 7,5 9,2 8,6 

18. 
Обсяг імпорту товарів та послуг, у відсотках до 
попереднього року 

113,7 114,3 115,1 114,5 

19. Середня чисельність наявного населення, тис. осіб 22,7 22,6 22,5 22,3 

20. 
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-
70 років, тис. осіб 

12,8 11,5 13,0 11,7 

21. 
Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за 
методологією МОП), відсотків до економічно 
активного населення відповідного віку 

9,5 9,8 9,2 9,7 

22. 
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 
працівників, гривень 

9220 9036 9616 9361 

23. Індекс реальної заробітної плати, відсотків 105,2 103,1 104,3 103,6 

24. 
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. 
осіб наявного населення, одиниць 

34 32 35 33 

25. 
Кількість найманих працівників на малих 
підприємствах (в т. ч. мікропідприємствах) у загальній 
кількості найманих працівників, відсотків 

30,0 29,9 30,1 30,0 

Примітка: 
Сценарій 1 – оптимістичний; 
Сценарій 2 – песимістичний. 

ІІ. Основні індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2021 і 2022 роки 
Основні показники міського бюджету на 2019-2022 роки 

                                                                                                                         (грн) 
 2019 рік 

 
2020 рік  

 
2021 рік 2022 рік 

Загальний фонд     

Доходи (з трансфертами) 188 944 486 147981600 157748400 168475300 

Видатки (з трансфертами) 160366974 146736080 156502880 167229780 

Кредитування усього, 
у тому числі: 

    

- надання кредитів з бюджету     

- повернення кредитів до 
бюджету 

    

Фінансування  
(дефіцит «-»/профіцит «+» ) 

+28577512 +1245520 +1245520 +1245520 

Спеціальний фонд     



 

 

Доходи (з трансфертами) 17 157 399 14 001 679  14925790 15940740 

Видатки (з трансфертами) 49129970 14001679 14925790 15940740 

Кредитування усього, 
у тому числі: 

    

- надання кредитів з бюджету     

- повернення кредитів до 
бюджету 

    

Фінансування  
(дефіцит «-»/профіцит «+» ) 

-31972571    

Разом     

Доходи (з трансфертами) 206 101 885 161983279 172674190 184416040 

Видатки (з трансфертами) 209496944 160737759 171428670 183170520 

Кредитування усього, 
у тому числі: 

    

- надання кредитів з бюджету     

- повернення кредитів до 
бюджету 

    

Фінансування  
(дефіцит «-»/профіцит «+» ) 

-3395059 +1245520 +1245520 +1245520 

ІІІ. Дохідна спроможність міського бюджету 
Прогноз дохідної частини міського бюджету на 2020 та 2021 роки розроблено на основі 

положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року, з урахуванням досвіду європейських країн у 
сфері середньострокового бюджетного планування.  

Прогноз доходів бюджету на 2021 та 2022 роки обраховано відповідно до Прогнозу 
економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схваленого постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (зі змінами) . 

                             Доходи міського бюджету на 2019-2022 роки 
           (грн) 

Показник 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 
Загальний обсяг доходів, усього 206 101 885 161983279 156949200 176057800 

у тому числі:     

Міжбюджетні трансферти, усього 131 832 654 73039600 72294200 85460700 

з них:     

Базова дотація 
 

11 946 500 15033800 18920000 23810800 

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я 8 085 450 3211000   

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань 134 695    

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 42 582 000 46594300 52949400 60171300 

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 15 374 100 7323900   

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій 305 603    



 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами 123 100 215200 376200 657700 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної, та 
доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" 740 070    

Субвенція з місцевого бюджету на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 5 582  300    

Інші субвенції з місцевого бюджету 1 447 816 721000 768600 820900 

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх 
рівнів 11 426  388 6100000   

Доходи (без урахування міжбюджетних 
трансфертів), усього 74 269 231 82 843 679 84 655 000 90 597 100 

з них:     

Податкові надходження, усього 68 209 345 73 852 500 78 790 000 84 229 100 

з них:     

податок на доходи фізичних осіб 44 633 710 48 679 800 54 594 800 58 086 400 

Місцеві податки та збори 16 523 415 19 030 200 20 220 200 21 550 200 

ресурсні платежі  3 546  220 2 640 000 2 740 000 3 345 00 

екологічний податок 58 500 62 500 65 000 67 500 

Неподаткові надходження, усього 4 759 553 5 236 149 5 665 000 6 168 000 

з них:     

плата за надання адміністративних послуг 953 000 1 150 000 1 160 000 1 160 000 

державне мито 43 000 60 000 65 000 65 000 

Прогноз доходів міського бюджету (без трансфертів) на 2021 рік становить 106,6% до 
прогнозних показників на 2020 рік. У 2022 році зростання доходів до 2021 року складе  
106,8%.  

Найбільшу питому вагу (близько 68,3%) в складі доходів міського бюджету (без 
трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб – 54 594,8тис. грн у 2021 році та 58 
086,4 тис. грн у 2022 році. Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб 
розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (18 відсотків) з 
урахуванням подальшого зростання заробітної плати та поліпшення адміністрування. 

Прогноз трансфертів на 2021 рік становить 99,0% до прогнозних показників на 2020 
рік. У 2022 році очікується збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів в порівнянні з 
прогнозом на 2021 рік та складе 118,2%.  

1. Наповнення місцевих бюджетів 
Пріоритетними напрямами розвитку Баранівської ОТГ на 2021-2022 роки 

залишатимуться: забезпечення умов для соціально-економічного зростання в усіх галузях і 
сферах діяльності, модернізація виробництва та інфраструктури, зростання надходжень до 
місцевих бюджетів та підвищення життєвого рівня населення області. 

З урахуванням мети регіональна економічна політика в громаді буде спрямована на: 
розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору; 
зміцнення малого та середнього підприємництва; 
стимулювання розвитку економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного 

потенціалу;  
розвиток сучасного агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої 

безпеки; 



 

 

сприяння у залученні інвестицій в економіку ОТГ; 
забезпечення розвитку виробничої та соціальної інфраструктури; 
розвиток територій в інтересах  громад; 

                                  Очікувані результати: 
зростання кількості малих підприємств; 
збільшення кількості зайнятих працівників у підприємництві; 
збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців; 
збільшення питомої ваги малих підприємств у загальних обсягах реалізації продукції 

регіону; 
зростання податкових надходжень до бюджету  від діяльності суб’єктів 

підприємництва. 

IV. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку на 2021 - 2022 роки 
Прогноз видатків бюджету на 2021 і 2022 роки розроблено на основі макропоказників 

економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, показників доходної 
частини бюджету та з урахуванням проведення реформ у відповідних галузях. 

При здійсненні розрахунків граничних обсягів видатків враховано сценарій 1 основних 
прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, визначених постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року №555 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 23 жовтня 2019 року № 883) «Про схвалення Прогнозу економічного і 
соціального розвитку України на 2020-2022 роки». При цьому сценарій 1 Прогнозу 
передбачає індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) у 2021 році 105,3 
відсотка, у 2022 році – 105,1 відсотка.  

Мінімальна зарплата та соціальні стандарти: 
Показники  
 

2020 рік 2021 рік  2022 рік  

Мінімальна заробітна плата:  
– з 01 січня року (гривні)  4 723  5 003  5 290  
– темпи росту (відсоток)  13,2  5,9  5,7  
Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:  
– з 01 січня року (гривні)  2 102  2 270  2 445  
– темпи росту (відсоток)  9,4  8,0  7,7  

У 2020 році прожитковий мінімум підвищуватиметься темпами, що на 
2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін, і зросте на 
8 відсотків (грудень до грудня попереднього року). Зростання розмірів прожиткового 
мінімуму відбуватиметься з 01 липня та 01 грудня відповідного року.  

У 2020 році за рахунок коштів міського бюджету утримуватиметься 81 бюджетних 
установ з штатною чисельністю 1387,24 штатних одиниць. 

Мережа установ та організацій, штатна чисельність працівників, 
що утримуватимуться за  рахунок міського бюджету у 2020 році 

Назва галузі Кількість установ, од Штатна чисельність працівників, од 
Державне управління 6 116,0 
Освіта       28 816,99 
Охорона здоров'я       1 305,75 
Соціальний захист  1 45,0 
Культура      43 82,5 
Фізична культура і спорт      2 21,0 
Усього                     81 1387,24 

Прогноз видатків міського бюджету на 2021 рік становить 171428670грн. або 106,6% 
прогнозних показників на 2020 рік, на 2022 рік – 183170520грн. та 106,8% до прогнозних 
показників на 2021 рік. 



 

 

Видатки та кредитування міського бюджету за функціональною ознакою на 2019-2022 
роки 

           (грн)   
Код  

ТПКВКМБ 
Найменування 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

 
0100 

 
Державне управління 19135659 21957227 

 
23428361 24807842 

 
1000 

 
Освіта 95015728 92954791 

 
102602530 108244888 

 
2000 

 
Охорона здоров’я 31422840 9716100 

 
2765910 

 
2904206 

3000 Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 5033073 4546900 

 
5274245 

 
6012957 

 
4000 

 
Культура і мистецтво 6746366 6875400 

 
7719170 

 
8580129 

 
5000 

 
Фізична культура і спорт 2044126 2020500 

 
 2621525 

 
3227601 

6000 Житлово комунальне 
господарство 11989563 11984064 

 
14940294 

 
16212430 

 
7000 

 
Економічна діяльність 37983172 10205030 

 
11575000 

 
12653750 

 
8000 

 
Інша діяльність 234260 202697 

 
212832 

 
223474 

 
9000 

 
Міжбюджетні 

трансферти 230373 275050 

 
 

288803 

 
 

303243 

 
Х 

 
Усього 209835160 160737759 

 
171428670 

 
183170520 

Державне управління 
Пріоритетним напрямом розвитку є повноцінне забезпечення функціонування  

виконавчого апарату міської ради та виконання функцій депутатами міської ради, якісне 
виконання наданих повноважень, визначених Конституцією України та іншими законами, 
належне виконання принципів народовладдя, забезпечення якісного контролю за 
використанням коштів для реалізації заходів міських програм соціально-економічного 
розвитку. 

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити ряд заходів, зокрема забезпечити: 
належне опрацювання депутатським корпусом та затвердження низки цільових 

програм; 
якісне виконання представницьких функцій депутатами міської ради; 
принцип прозорості у діяльності міської ради; 
повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з чинним 

законодавством.  
Основні результати, які планується досягти: 

якісне виконання представницьких функцій депутатами міської ради; 
прийняття низки міських цільових програм; 
повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з чинним 

законодавством. 
Освіта 

На виконання Закону України «Про освіту», який набув чинності 28.09.2017, 
підзаконних актів, Концепції «Нова українська школа» та проведення відповідного 
реформування системи освіти вважати пріоритетними завданнями на 2020 рік і на наступні 
за планом два бюджетні періоди 2021-2022 роки: 

Координація роботи із забезпечення стабільного функціонування галузі: 



 

 

створення оптимальної мережі закладів освіти відповідно до потреб населення;  
створення умов для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

Продовження роботи над запровадженням нової моделі виховної роботи, що 
базується на формуванні патріотизму громадян України: 

запровадження в навчальних закладах виховних систем з національно-патріотичного 
виховання; 

поліпшення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти. 
Посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх послуг: 
утвердження реальної автономії закладів освіти; 
впровадження нового механізму призначення на посаду директора закладу освіти; 
забезпечення різноманітності форм здобуття освіти; 
запровадження в закладах освіти електронного документообігу (складання звітності, 

замовлення підручників тощо);  
координація роботи з облаштування внутрішніх туалетів, придбання технологічного 

обладнання для їдалень, придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої 
освіти, підключення усіх закладів загальної середньої освіти до мережі Інтернет; 

запровадження нових стандартів загальної середньої освіти. 
Оптимізація мережі закладів освіти, утворення закладів освіти, які відповідають 

критеріям Нової української школи: 
спільно з органами місцевого самоврядування, виконавчої влади розробка планів 

оптимізації мережі навчальних закладів на 2020-2021 навчальний рік; 
закупівля обладнання для комп’ютерних та лінгафонних класів; 
зміцнення матеріальної бази навчальних кабінетів (наповнення сучасним корекційним 

обладнанням відповідно до нозологій); 
забезпечення шкільними меблями, технічнимим засобами навчання. 

Контроль та координація роботи щодо посилення інтеграції дітей з особливими 
освітніми потребами шляхом відкриття інклюзивних груп у закладах дошкільної та 

інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти: 
забезпечення доступності навчальних закладів  (доступність до території та будівлі 

навчального закладу, безбар’єрний вхід та безперешкодний рух в приміщеннях, доступність 
до дверних і відкритих прорізів, пристосованість для використання санвузлів, місць 
відпочинку та усіх без винятку приміщень у закладі); 

введення у заклади загальної середньої та дошкільної освіти штатних одиниць 
асистентів вчителя, вихователя, дефектологів, психологів, логопедів; 

створення необхідної матеріально-технічної бази закладів освіти; 
проведення спеціальних тренінгів, семінарів для педагогічних працівників, батьків; 
просвітницька робота з батьками та громадськістю. 

Основні результати, яких планується досягти: 
створити нове освітнє середовище відповідно до потреб Нової української школи; 
створити нову систему управління; оптимізувати мережу закладів освіти; 
забезпечити підвищення якості середньої освіти; 
створити належні умови для здобуття позашкільної освіти;  
охопити інклюзивним навчанням 100 відсотків дітей з особливими освітніми потребами 

за медичними, психолого-педагогічними показниками та бажанням батьків; 
оновити матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти. 

Охорона здоров’я 
           Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними 
медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення 
сприятливих умов для життєдіяльності людини. 
          Протягом 2021 та 2022 років передбачається здійснення таких заходів: 
- забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, суттєве посилення 
заходів з попередження захворювань, запобігання інфекційним захворюванням, зниження 



 

 

ризиків для здоров’я людини, що пов’язані з забрудненням та шкідливим впливом факторів 
довкілля; 
-  створення умов для формування та стимулювання здорового способу життя, 
вдосконалення гігієнічного виховання і навчання населення, особливо дітей та молоді; 
посилення боротьби із шкідливими звичками; розвиток фізичної культури і спорту; 
забезпечення раціонального збалансованого харчування населення; 
- здійснення активної демографічної політики, спрямованої на стимулювання 
народжуваності і зниження смертності, збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я 
населення, а також соціальної політики підтримки молоді та захисту інвалідів і людей 
похилого віку; 
- забезпечення всебічного гармонійного фізичного та психічного розвитку дитини, 
починаючи з народження, її раціонального харчування, оптимальних умов побуту, виховання 
і навчання; 
-  виконання заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної 
адаптації учасників антитерористичної операції  та громадян, які прибувають з тимчасово 
окупованої території; 
-  подальше впровадження технологій телемедицини з максимальним наближенням її 
діагностичних та консультаційних можливостей в лікувальних закладах різних рівнів 
надання  медичної допомоги; 
-   інформатизація закладів охорони здоров’я, поступовий перехід на електронний 
документообіг; 
- розробка та впровадження в КНП «Центр ПМСД» локальних клінічних протоколів 
DUODECIM згідно з рекомендаціями МОЗ; 

  Це дасть змогу: 
 підвищити ефективність та якість надання медичної допомоги населенню; 
  підвищити доступність та якість медичного обслуговування у сільській місцевості; 

розвиток медичної інфраструктури в сільській місцевості; впровадження телемедичного 
консультування; направлення на роботу в сільську місцевість медперсоналу та підвищення 
рівня його кваліфікації; 

створити умови для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з 
серцево-судинними захворюваннями; 

знизити рівень материнської, перинатальної та  малюкової смертності; 
надати усі види реабілітації (медичної, професійної, психологічної) учасникам 

антитерористичної операції; особам, що прибули з тимчасово окупованої території та 
районів проведення антитерористичної операції.  

Соціальний захист 
              Основними завданнями Баранівської міської ради є  забезпечення  реалізації 
державної соціальної політики на території Баранівської ОТГ у сфері  соціального захисту 
населення, Програми соціального захисту населення розроблені для підтримки 
малозабезпечених мешканців громади, людей похилого віку, ветеранів, інвалідів, учасників 
бойових дій, учасників антитерористичної операції, громадян окремих пільгових категорій та 
внутрішньо переміщених осіб. Програмами визначено низку заходів щодо поліпшення та 
вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, громадських інституцій щодо 
підтримки найбільш незахищених верств населення, а саме тієї категорії громадян , які за 
віком чи за станом здоров’я, або у зв’язку з ситуацією, що склалася на ринку праці, 
перебувають у скрутному становищі. 
              У вирішенні проблем соціального захисту населення пріоритетним є надання 
соціального забезпечення,  соціальних послуг та надання матеріальної підтримки. 
Незважаючи на те, що держава докладає зусиль по соціальному захисту осіб, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги, залишається ще ряд 
проблем, які потребують розв’язання на місцевому рівні, в тому числі і за рахунок  коштів 
місцевого бюджету. 



 

 

Метою Програм є: 
 вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення громади; 
 сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств 

населення шляхом їх соціальної підтримки; 
 надання адресної допомоги найбільш незахищеним верствам населення; 
 вирішення питань соціально-побутового та медичного обслуговування громадян, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; 
 надання соціальних послуг з урахуванням визначення потреб та сприяння розвитку 

системи надання соціальних послуг; 
 забезпечення соціального захисту осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції; 
 забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту; 
 координація дій органів виконавчої влади та громадських організацій, діяльність яких 

має соціальну спрямованість. 
Для забезпечення досягнення мети Програм передбачено виконання наступних завдань: 

 забезпечення державних гарантій з питань  соціального захисту населення; 
 формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують 

соціальної підтримки; 
 удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам 

населення, посилення адресної спрямованості; 
 підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних 

життєвих обставинах; 
 подовження роботи щодо удосконалення якості надання соціальних послуг та 

сприяння розвитку системи надання соціальних послуг; 
 підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має 

соціальне спрямування; 
 створення умов для максимально раціонального та економного використання коштів 

місцевого бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення 
додаткових, у тому числі благодійних ресурсів, розвиток ділової та творчої активності 
громадян. 

Джерелом фінансування Програм є місцевий бюджет. Обсяги фінансування заходів 
Програми є прогнозними. Фінансування Програм здійснюється за рахунок коштів, які 
передбачаються в місцевому бюджеті на 2020-2022 роки на соціальний захист та соціальне 
забезпечення, та інших видатків по соціальному захисту населення, а також інших джерел, 
не заборонених чиним законодавством, які виділяються згідно положення про надання 
виплати одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 
Реалізація  Програм соціального захисту дозволить: 

 посилити адресність соціальної підтримки населення; 
 забезпечити визначення потреби та надання соціальних послуг інвалідам війни, 

учасникам бойових дій та учасникам антитерористичної операції; 
 підвищити якість та рівень задоволення потреб отримувача соціальних послуг; 
 збільшити кількість осіб, охоплених соціальними послугами; 
 розвиватися благодійництву у сфері надання різних видів допомоги та послуг 

соціально вразливим верствам населення; 
 поліпшити стан соціальної захищеності сімей з дітьми, інвалідів, учасників АТО, 

ветеранів війни, ветеранів праці та осіб похилого віку; 
 підвищити якість життя внутрішньо переміщеним особам. 

Духовний та фізичний розвиток 
Пріоритетами розвитку в галузі культури, мистецтва і туризму є: 
забезпечення на території громади реалізації державної політики у сфері культури і 
мистецтва, національної бібліотечної та музейної політики; 



 

 

реалізація прав громадян на свободу літературної, художньої творчості, вільний розвиток 
культурно-мистецьких процесів, доступності усіх видів культурних послуг, культурної 
діяльності для кожного громадянина; 
розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку 
культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних 
меншин, збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків 
українського народу; 
розвиток соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтва, охорони культурної 
спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення; 
розвиток усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, 
організація культурного дозвілля населення; 
розвиток національно-культурних традицій, забезпечення доступу населення до надбань 
культури; 
підтримка діяльності аматорських колективів і виконавців, в тому числі майстрів 
декоративно- вжиткового мистецтва; 
технологічна модернізація матеріально-технісної бази закладів культури (забезпечення 
закладів культури необхідним обладнанням, літературою, музичними інструментами, 
сценічними костюмами,тощо); 
забезпечення проведення капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень галузі культури. 
Протягом 2021 та 2022 років передбачається здійснення таких заходів: 
сприяння у збереженні, відродженні та розвитку осередків традиційного народного 
мистецтва та народних художніх промислів Житомирщини; 
розвиток аматорського мистецтва жителів громади; 
зміцнення  матеріально-технічної бази закладів культури;  
зміцнення кадрового потенціалу клубних працівників області шляхом підвищення їх 
фахового рівня; 
забезпечення участі в  регіональних, обласних конкурсах, фестивалях, виставках для учнів та 
викладачів школи естетичного виховання;  
забезпечення систематичного повноцінного поповнення бібліотечних фондів, у тому числі 
державними , обласними та районними періодичними виданнями; 
підвищення фахового рівня бібліотечних працівників шляхом проведення інноваційних 
семінарів, курсів підвищення кваліфікації; 
проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів культурної спадщини 
(археологічних, історичних, монументального мистецтва) шляхом складення електронних 
паспортів за єдиною формою; 
забезпечення повноти та доступності інформації про об’єкти культурної спадщини; 
забезпечення державного обліку та контролю за збереженням та використанням об’єктів 
культурної спадщини. 

Показники, яких планується досягти у 2021-2022 роках: 
збільшення кількості читачів до 9.5 тис. осіб; 
збільшення бібліотечного фонду до 800  тис. грн; 
збільшення кількості книговидач до 180 тис. одиниць; 
збільшення кількості відвідувачів музеїв до 4,0  тис. осіб; 
збільшення кількості експонатів, що будуть експонуватися у плановому періоді до 9 тис. 
одиниць; 
забезпечення проведення державних свят на належному рівні, збільшення кількості заходів у 
галузі культури та мистецтва до 130 одиниць; 
Пріоритетами у сфері реалізації державної молодіжної політики  є: 
національно-патріотичне виховання дітей та молоді, інтелектуальний розвиток молоді; 
формування здорового способу життя; 
підтримка молодіжних ініціатив; 
підтримка обдарованої молоді; 



 

 

співпраця з молодіжними громадськими організаціями щодо реалізації молодіжної політики. 
Пріоритетами розвитку в галузі фізичної культури і спорту є: 
забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту; 
розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних 
споруд спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста; 
підтримка та розвиток олімпійського, не олімпійського, параолімпійського та 
дефлімпійського руху; 
популяризація  здорового способу  життя та подолання суспільної  байдужості  до здоров’я 
населення; 
забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час 
проведення спортивних заходів витримувати  значні фізичні та психологічні навантаження,  
для подальшого залучення їх до резервного спорту; 
надання якісних фізкультурно-спортивних послуг; 
створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для 
зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей 
кожного; 
створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки молоді для проходження 
служби у Збройних силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до 
законів, та правоохоронних органах. 

Кредитування бюджету 

На протязі 2020-2022 років не планується кредитування з міського бюджету.  
 

Видатки та кредитування головних розпорядників коштів 
 міського бюджету на 2019 – 2022 роки 

                                          (грн)  
Код  

відомчої 
класифі-

кації 

Найменування 
головного 

розпорядника коштів 

2019 рік 
 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

         01 Баранівська міська рада 96812602 49998213 51187875 56780454 

06 Відділ освіти 
Баранівської міської ради 92825905 90455746 

 
99602530 

 
104244888 

08 Управління соціального 
захисту населення 
Баранівської міської ради 

5568683 5651400 

 
 
 

5274245 

 
 
 

6012957 

09 Служба у справах дітей 
Баранівської міської ради 703680 

 
744000 

 
781200 

 
820260 

10 Відділ культури, сім'ї, 
молоді та спорту 
Баранівської міської ради  

12292123 12512900 

 
 
 
 

13138545 

 
 
 
 

13795472 

36 Відділ містобудування, 
архітектури, земельних 
відносин та комунальної 
власності Баранівської 
міської ради  1632167 1375500 

 
 
 
 

1444275 

 
 
 
 

1516489 

 
Х 

 
Усього 209835160 160737759 

 
171428670 

 
183170520 

 
 



 

 

V. Реалізація інвестиційних програм (проєктів) Бюджетні програми міського 
бюджету, 

які забезпечують виконання інвестиційних проєктів у 2019-2022 роках 
                                                                                                         (грн) 

КПКВК 
Найменування бюджетної 

програми  

Найменування проєкта  
(об’єкта), строк 

реалізації  
2019 рік 

2020 
рік 

2021 
рік 

2022 
рік 

0117330 

Будівництво інших об'єктів 
соціальної та виробничої 
інфраструктури 
комунальної власності 

Будівництво водозабірної 
свердловини для 
водопостачання міні 
сироварні за адресою: 
вул.Молодіжна, 12, 
с.Рогачів Баранівського 
району Житомирської 
області 

10045      

0117362 

Виконання інвестиційних 
проектів в рамках 
формування 
інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад 

Будівництво міні-
сироварні за адресою 
вул.Молодіжна, 12, 
с.Рогачів Баранівського 
району Житомирської 
області 

2215411      

0117362 

Виконання інвестиційних 
проектів в рамках 
формування 
інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад 

Будівництво прозорого 
офісу з длокованими 
приміщеннями торгово-
тренінгового центру за 
адресою: вул.Звягельська, 
7Б, м.Баранівка, 
Баранівського району 
Житомирської області 

235305 2605030     

0117362 

Виконання інвестиційних 
проектів в рамках 
формування 
інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад 

Будівництво водозабірної 
свердловини для 
водопостачання міні 
сироварні за адресою: 
вул.Молодіжна, 12, 
с.Рогачів Баранівського 
району Житомирської 
області 

654236    

0117368 

Виконання інвестиційних 
проектів за рахунок 
субвенцій з інших 
бюджетів 

Будівництво прозорого 
офісу з длокованими 
приміщеннями торгово-
тренінгового центру за 
адресою: вул.Звягельська, 
7Б, м.Баранівка, 
Баранівського району 
Житомирської області 

19933982    

0117461 

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів 
місцевого бюджету 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул. Шевченка, вул. 
Степанюка, вул. Тищика з 
проїздом до вул. Соборна 
в м. Баранівка 
Житомирської області 

  50000 50000 

0611020 

Надання загальної 
середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти ( 
у тому числі з 
дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами)) 

Капітальний ремонт (із 
впровадженням заходів з 
енергозбереження) 
навчального корпусу 
Баранівського ліцею №2 
ім.Ольги Сябрук 

  500000 400000 



 

 

0117461 

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів 
місцевого бюджету 

Капітальний ремонт 
автомобільних доріг 
місцевого значення 
Баранівської міської ОТГ 

  1000000 1000000 

0112010 
Багатопрофільна 
стаціонарна медична 
допомога населенню 

Термомодернізація 
приміщення Баранівської 
районної поліклініки за 
адресою вул. Звягельська, 
66, м. Баранівка, 
Житомирська обл. 

   1000000 

0611020 

Надання загальної 
середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти ( 
у тому числі з 
дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами)) 

Капітальний ремонт 
(термомодернізація) 
Полянківської ЗОШ І-ІІІ 
ст. корпус №2 

  1000000  

0117361 
Виконання інвестиційних 
проектів 

Будівництво спортивного 
залу Баранівської ЗОШ І-
ІІІ ст. №2 ім. Ольги 
Сябрук, за адресою: вул. 
Звягельська, 17 м. 
Баранівка, Житомирської 
обл. 

  500000 500000 

0112010 
Багатопрофільна 
стаціонарна медична 
допомога населенню 

Капітальний ремонт 
(впровадження заходів з 
енергозбереження) 
головного корпусу КНП 
«Баранівська центральна 
районна лікарня» 

   550000 

0112010 
Багатопрофільна 
стаціонарна медична 
допомога населенню 

Реконструкція зовнішньої 
тепломережі КНП 
«Баранівська центральна 
районна лікарня» 

  150000  

0117361 
Виконання інвестиційних 
проектів 

Будівництво водозабірної 
артезіанської свердловини 
з водогінною мережею по 
вулиці Гоголя в м. 
Баранівка Житомирської 
області 

   270000 

0611020 

Надання загальної 
середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти ( 
у тому числі з 
дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами)) 

Капітальний ремонт 
туалетів (2,3 поверхи) 
Баранівського ліцею №1, 
вул. Соборна 26, м. 
Баранівка, Житомирської 
обл. 

  300000  

Х Х  Усього 
22813674 

 
2605030 3500000 3770000 

VI.  Міжбюджетні  відносини 
Прогнозний обсяг міжбюджетних трансфертів на 2021 рік складає 72294200грн., або 

99,0% до 2020 року, на 2022 рік – 85460700грн., або 118,2% до 2021 року. 
Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2021 - 2022 роки 

          (грн) 

 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Дотації 21426950 18244800 18920000 23810800 

Субвенції  98979316 54794800 53374200 61649900 

Р А З О М 120406266 73039600 72294200 85460700 



 

 

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді 
є економічне зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової 
спроможності міського бюджету, підвищення ефективності та раціональності використання 
бюджетних коштів. 

 
Заступник начальника  
відділу фінансів                                                             Василевський О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       



 

 

                                                                                                                
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27.12.2019                                                                                                             №267 
 
Про план роботи 
виконавчого комітету на   
І квартал 2020 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконкому Куцан Л. Л. 
про план роботи виконавчого комітету на перший квартал 2020 року, керуючись ст.27 41 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з регламентом роботи 
виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету на перший квартал 2020 року, що 
додається. 

2. Делегувати міському голові А. О. Душку право вносити оперативні зміни та доповнення 
до плану роботи виконкому міської ради (при необхідності). 

3.  Керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання визначених заходів у 
встановлені терміни. 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Куцан Л. Л. 

 

Міський голова                                                                                               А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
                                                                                                                 
 



 

 

 
                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           Рішення  
                                                                                                    виконавчого комітету  

                                                                                          27.12.2019 № 267 
 

 

ПЛАН РОБОТИ 

виконавчого комітету Баранівської міської ради 

на  І квартал  2020 року 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    
виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

1. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
МІСЬКОЇ РАДИ 

1. Про підсумки роботи із 
зверненнями громадян, які 
надійшли до виконавчого комітету 
міської ради у 2019 році 

Січень  

2020 року 

Костецька О.Д. Костецька О.Д. 

2. Про підсумки виконання міського 
бюджету за 2019 рік 

Січень  

2020 року 

Василевський О.В. Василевський 
О.В. 

3. Про виконання «Програми 
соціального і економічного 
розвитку Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2019 рік» за 2019 рік 

Січень  

2020 року 

Цимбалюк Л. А. Цимбалюк Л. А. 

4. Про упорядкування списків 
громадян, які перебувають на 
квартирному обліку при виконкомі 
міської ради 

Січень  

2020 року 

Шевчук О. Г. Шевчук О. Г. 

5. Про роботу КП «Баранівка 
міськводоканал» за 2019 рік 

Січень  

2020 року 

Деревянко Ю. С. Деревянко Ю. 
С. 

6. Про роботу служби у справах дітей 
міської ради 

Лютий  

2020 року  

Кучинська І. В. Кучинська І. В. 

7. Про підсумки розгляду 
адміністративною комісією 
виконкому міської ради протоколів 
про адміністративні 
правопорушення у 2019 році. 

Лютий 

2020 року 

Марценюк Н. І. Марценюк Н. І. 



 

 

 8. Про проведення на території 
об’єднаної територіальної громади 
місячника санітарної очистки та 
благоустрою 

Березень 

2020 року 

Виховський С. А. 

 

Виховський С. 
А. 

2. Перелік рішень для перевірки їх виконання в порядку контролю: 

- Рішення виконкому міської ради 
  

3. Організаційно-масові заходи: 

 1.  Проведення свята Хрещення 
Господнє 

Січень 

2020 року 

Ошатюк Н. Б. 

Костецька О. Д. 

 

 
 
 

 2.  Участь у проведенні свята Дня 
Соборності України 

Січень 

2020 року 

Ошатюк Н. Б. 

Костецька О. Д. 

 

  
  
  

 3 Участь у заходах до Дня пам’яті 
жертв Голокосту 

Січень  

2020 року 

Ошатюк Н. Б. 

Костецька О. Д. 

 

  

 4.  Участь у підготовці та проведенні 
заходів з нагоди Дня вшанування 
учасників бойових дій на території 
інших держав. 

Лютий 

2020 року 

Ошатюк Н. Б. 

Костецька О. Д. 

 

 5. Участь у підготовці та проведенні 
Дня Героїв Небесної Сотні 

Лютий 

2020 року 

Ошатюк Н. Б. 

Костецька О. Д. 

 

 6. Участь у підготовці та проведенні 
Міжнародного жіночого дня – 8 
Березня 

Березень 

2020 року 

Ошатюк Н. Б. 

Костецька О. Д. 

 

 

 7. Забезпечити проведення засідань 
комісій виконкому: 
(адміністративної, житлової), по 
розгляду звернень громадян щодо 
надання одноразової матеріальної 
допомоги жителям Баранівської 
міської ОТГ, опікунської ради при 
виконавчому комітеті міської ради, 
молодіжної ради, Громадської ради, 

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 

 8. Прийом громадян з особистих 
питань, розгляд їх звернень. 

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    
виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

4. РОБОТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН 

 1. Інформування населення через 
засоби масової інформації про 
діяльність виконавчого комітету 
міської ради 
 

Протягом 
кварталу 

Пилипко Л. О.  

Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     
                                                                                                                                   
                                                                                                           



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27.12.2019                                                                                                             №268 
 
Про реалізацію 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 (надалі –Дорожня карта 2019) 
 
 
 
            Заслухавши інформацію секретаря Комітету з управління впровадженням Стратегії 
розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади Свінціцьку Н.І. 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», виконавчий комітет міської 
ради 
 
 В И Р І Ш И В: 
1.Інформацію секретаря Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади Свінціцької Н.І.  про реалізацію 
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 (надалі – Дорожня карта 2019) взяти до відома. 
2.Схвалити звіт з реалізації 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 згідно з 
додатком. 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 
 
Міський голова                                                                                               А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                              СХВАЛЕНО 
                                                                           Рішення  

                                                                                                    виконавчого комітету  
                                                                                          27.12.2019 № 268 

 
                                                                                              
Звіт з реалізації 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 

          

 У Дорожній карті – 2019  на 29 операційних цілей є 136 завдань, з яких: на виконання 
Стратегічної Цілі  1 – 25 завдань; на виконання Стратегічної Цілі 2 – 66 завдань; на 
виконання Стратегічної Цілі 3 – 13 завдань; на виконання Стратегічної Цілі 4 – 17 завдань; 
Моніторингових і організаційних – 15 завдань. 

          У стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року передбачено чотири 
стратегічні цілі: 1.  САМОВРЯДНА ОРГАНІЧНА СПІЛЬНОТА ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН, СПРОМОЖНИХ ВЗЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ. 

2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА 
ОРГАНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ І СПІВПРАЦІ. 

3. ОРГАНІЧНЕ, БЕЗПЕЧНЕ і ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЖИТТЯ 
КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА. 

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

А також 66 завдань з Плану місцевого економічного розвитку, до якого входять 3 цілі: 1. 
Сприятливе середовище для розкриття підприємницького потенціалу кожного громадянина. 
2. Приваблива для внутрішніх та зовнішніх інвесторів економіка. 3. Місцева влада, що 
орієнтована на підтримку росту місцевих підприємств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мал.1 

Рівень навантаження на управління, установи, відділи та спеціалістів, як головних 
виконавців, або співвиконавців по завданнях з Дорожньої карти – 2019. 

 

Мал.2  

Помісячна кількість завдань 

 

         Станом на 19 грудня 2019 року виконано повністю завдань – 36%, не виконано – 26%, у 
процесі виконання – 17%, виконано частково – 21. 



 

 

Мал.3  

Стан виконання завдань Дорожньої карти - 2019 

 

 

 

Мал.4  

Виконання завдань по кожній Стратегічній цілі зі Стратегії розвитку Баранівської 
міської ОТГ до 2020 року. 

 



 

 

Мал.5  

Стан виконання Плану місцевого економічного розвитку Баранівської міської ОТГ. 

 

 

          У Дорожній карті – 2019 по кожному завданню було визначено принаймні один 
індикатор успішності виконання завдання. У Дорожній карті – 2019 є завдання «Розробка 
інвестиційного паспорта Баранівської міської ОТГ та інвентаризація вільних земельних 
ділянок» індикатором успішності було залуження 15 млн. дол. США прямих інвестицій. 
Інвестиційний паспорт розроблений та оприлюднений на офіційному сайті Баранівської 
міської ради, але залучити прямі інвестиції в економіку громади нам не вдалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мал.6  

Рівень досягнення індикаторів успішності виконання завдань Дорожньої карти - 2019 

 

     

     Отже, бачимо, що з тих завдань, які виконані повністю 61% досягли мети на 100%, 10% 
завдань на 75%, 12% виконаних завдань досягли показників успішності лише на 50%, 14% 
завдань перевищили очікувані результати на понад 100%, та 2% завдань виконані повністю, 
але не досягли показників успішності. 

         Завдання, які виконані частково: 11% по яких досягли успіху на 100%, 32% - 50% 
успіху, 25% - 75% успіху, 7% не досягнуто успіху. Завдання що в процесі виконання: з них 
9% завдань досягли успіху на 100%, 13% - 75% успішного досягнення показників, 17% - 50% 
успіху у показниках, 39% - 25% успіху 22% завдань не досягли запланованих показників 
успішності. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мал.7 

Рівень виконання завдань Дорожньої карти – 2019 відповідальними виконавцями. 

 

Висновки: 

         Проаналізувавши виконання завдань Дорожньої карти – 2019 можемо сказати, що 
виконано повністю завдань із досягненням запланованих показників успішності на 31%, 
виконано завдань із досягненням успіху на 75% - 11%,  завдань які виконані і показники 
успішності досягнуті на половину складає 14%, виконаних завдань показники успішності 
яких досягнуті лише на 25% складає 12%. 

          26% завдань не виконані та рівень показників успішності дорівнюють нулю. Причина 
не виконання завдань Дорожньої карти – 2019 є не достатня фінансова спроможність 
місцевого бюджету, а по де-яким завданням – низький рівень виконавчої відповідальності 
виконавців. 

Комітет з управління впровадження Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 
року. 

Директор КУ «Агенція місцевого  
органічного розвитку -АМОР»                                                                Н. І. Свінціцька 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
27.12.2019                                                                                                                           № 269 
 
Про роботу з сім’ями, які перебувають  
у складних життєвих обставинах у 2019 році 
 

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, Порядком 
взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів та установ 
під час забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю, 
затвердженого постановою КМУ від 03.10.2018р. №800, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) про роботу з 
сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах у 2019 році взяти до відома згідно 
з додатком. 

2. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) забезпечити координацію та організацію 
комплексної роботи усіх суб’єктів соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах. 

3. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.) забезпечити 
надання комплексу соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих 
обставинах. 

4. В.о. старости старостинських округів тримати на особливому контролі питання виявлення 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, випадків жорстокого поводження з 
ними, виникнення безпосередньої загрози їх життю або здоров’ю, надання таким дітям 
допомоги в межах повноважень і своєчасне інформування про них відповідних суб’єктів 
організації соціального захисту дітей. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. Куцан. 
 

 

 

 
 Міський голова                                                                              А. О. Душко  
 
 Керуючий справами виконкому                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету 
від 27.12.2019 р. № 269 
 

Інформація 
служби у справах дітей міської ради 

щодо роботи з сім’ями, які перебувають 
у складних життєвих обставинах у 2019 році 

 
 Керуючись законами України «По охорону дитинства», «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених, батьківського піклування». 
постановами Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», від 03.10.2018р. №800 
«Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю» служба у справах дітей 
міської ради забезпечує реалізацію на території громади державної політики з питань 
соціального захисту дітей, наділена компетенцією виконання функцій органу опіки та 
піклування. 

Найбільш вразливою стороною будь-яких сімейних правовідносин є дитина, яка 
проживає в умовах, що негативно впливають на її життя, стан здоров’я та розвиток. 

На обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах служби у справах 
дітей міської ради станом на 01.12.2019 року перебуває 45 дітей з 19 сімей з підстав 
невиконання батьками належним чином своїх батьківських обов’язків (44 дитини), 
самовільне залишення місця проживання (1 дитина). З них взято на облік протягом 2019 року 
20 дітей з 11 сімей, знято – 9 дітей у зв’язку з досягненням повноліття. 

Відповідно до Порядку ведення службами у справах дітей обліку дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 
20.01.2014 №27 інформація про дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, 
вноситься до Журналу обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та 
Єдиного електронного банку даних дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Питання стану утримання та виховання дітей, які перебувають на обліку 
систематично виносяться на розгляд Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 
комітеті міської ради з метою проведення превентивних та попереджувальних заходів та 
прийняття необхідних рішень. 

Протягом 2019 року проведено 15 засідань комісії з питань захисту прав дитини, 
винесено на розгляд 83 питання, з них 45 про стан утримання та виховання дітей, в сім’ях які 
перебувають у складних життєвих обставинах. 

У 2019 році службою у справах дітей у спільній роботі з УСЗН міської ради, 
Баранівським ВП Новоград-Волинського ВП ГУМН в Житомирській обл., благодійним 
фондом «Карітас-Спес Баранівка», представниками старостинських округів Баранівської 
міської ради, медичними працівника: 

11 дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах службою у справах 
дітей направлено до закладу охорони здоров’я для обстеження та надання необхідної 
медичної допомоги, в тому числі лікування в стаціонарних умовах; 

1 сім’ю з 2 дітьми направлено до Центру соціально-психологічної допомоги, м. 
Житомир з метою надання тимчасового притулку та в умовах цілодобового стаціонару 
надання комплексної допомоги (повернення до нормальних умов життєдіяльності);  

направлено під соціальний супровід фахівців із соціальної роботи УСЗН міської ради 
21 сім’ю з метою проведення профілактичної роботи, надання соціальних послуг щодо 
відновлення батьківського потенціалу та формування навичок відповідального батьківства; 



 

 

підготовлено 5 позовів до суду про позбавлення батьків батьківських прав (4-
задоволено, 1-набуває чинності рішення суду); 

ініційовано 117 дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
забезпечити безкоштовним харчування у школі (у 2018 році-99 дітей), так як на обліку 
центру надання соціальних послуг УСЗН міської ради перебуває 41 сім’я з дітьми, які 
перебувають в складних життєвих обставинах, у яких виховується 104 дитини; 

взято участь у 23 судових засіданнях з питань захисту прав та інтересів дітей; 
проведено 14 профілактичних рейдів «Діти вулиці» та «Кризова сім’я», обстежено 75 

сімей (160 дітей) з метою проведення бесід щодо наслідків безвідповідального батьківства, 
профілактики нещасних випадків серед дітей, підготовки дітей до школи, до осінньо-
зимового періоду, а саме своєчасної заготівлі твердого палива, утеплення вікон, 
налагодження побуту та інше; 

проведено 4 оцінки рівня безпеки дитини, фактів загрози життю та здоров’ю дитині не 
встановлено; 

ініційовано притягнення 6 батьків до адміністративної відповідальності за ст.184 
КУпАП за результатами візитів у сім’ї. 
 На сьогодні згідно затверджено графіку служби у справах дітей міської ради з 
Баранівським РС УДСНС України у Житомирській області тривають об’їзди сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах з метою проведення узгодженої 
профілактичної роботи щодо попередження надзвичайних подій та ситуацій за участю дітей 
із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, необхідності дотримання правил 
пожежної безпеки, перевірки справності пічного опалення, прочищення димоходів, підняття 
рівня знань та навичок з безпеки життєдіяльності. 

Діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах: 
За підтримки керівництва міської ради, благодійників охоплені заходами до 

Міжнародного Дня захисту дітей та Дня Святого Миколая;  
за підтримки ТОВ «Органік Мілк» у вересні 10 дітей із сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та є першокласниками отримали допомогу у підготовці до 
навчального року (ранці зі шкільним приладдям), у червні діти з сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах отримали молочні продукти (йогурти). 

Для забезпечення розширеної допомоги, підтримки сімей, які перебувають в складних 
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги на рівні ОТГ забезпечено взаємодію 
всіх суб’єктів організації соціального захисту дітей, здійснюється взаємоінформування щодо 
випадку конкретної дитини. 

 
 
 
 
 
 
 
Начальник служби                                                                     І.В. Кучинська 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
27.12.2019                                                                                                              № 270 

Про нові тарифи на послуги з вивезення  

твердих побутових відходів для жителів 

селища та сіл Баранівської громади  

( регуляторний акт) 

 

         Керуючись ст. ст.28,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законами України «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів 
України №1010 від 26.07.06 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 
поводження з побутовими відходами», враховуючи  рішення громадських слухань, які 
відбулися по всіх населених пунктах громади по даному питанню, з метою затвердження 
нових тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для селища та сіл 
Баранівської громади,  виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В:   

 1. Встановити нові тарифи  на послуги з вивезення  твердих побутових відходів, що 
надаються відділом благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської 
міської ради для селища та сіл Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, у 
розмірі 15 грн./міс. з одного домогосподарства.  

2. Встановити пільгу в розмірі 50% плати за вивезення твердих побутових відходів від 
домогосподарств для одиноких громадян та інвалідів 1-2 групи, які проживають одиноко. 

 3.Врахувати, що тарифи, затверджені цим рішенням, встановлені з урахуванням всіх 
податків та обов’язкових платежів та вступають в дію з 01.01.2020 року після офіційного 
опублікування в засобах масової інформації. 

4. Рішення виконавчого комітету міської ради № 161 від 31.07.2018 року «Про встановлення 
тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для жителів селища та сіл 
Баранівської громади»  вважати таким, що втратило чинність». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.12.2019                                                                                                                           №271 
 
Про погодження дозволу  
на реконструкцію житлового  
будинку та господарських будівель   
 
Розглянувши заяву Карпович Лариси Андріївни про надання дозволу на реконструкцію 
житлового будинку та господарських будівель по вулиці Поліська, 1, м. Баранівка, 
керуючись ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 12 
Земельного Кодексу України, ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити дозвіл Карпович Ларисі Андріївні на реконструкцію житлового будинку та 
господарських будівель на власній земельній ділянці за адресою: ХХХХХХХХХ. 
2. Зобов’язати Карпович Л.А. замовити будівельний паспорт на реконструкцію за адресою: 
ХХХХХХХХХХ, у відділі містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради СавчукаВ.А. 
 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.12.2019                                                                                                                           № 272 

Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 

Розглянувши заяви громадян про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого 
майна, з метою впорядкування нумерації приміщень та будівель, керуючись ст.31 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка вул. Звягельська, 39,який належить на праві 
власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Звягельська, 35, м. Баранівка» у зв’язку 
з впорядкуванням нумерації. 
2. Присвоїти житловому будинку в с. Кашперівка пров.Центральний, 1,який належить на 
праві власності ХХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «І пров.Перемоги, 6, с. Кашперівка» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
3. Присвоїти адміністративній будівлі,який належить на праві власності Баранівській 
районній спілці споживчих товарів (Починок М.П.) поштову адресу:«площа Волі, 1,м. 
Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
4. Присвоїти будівлі кафе-столова, який належить на праві власності Баранівській районній 
спілці споживчих товарів (Починок М.П.) поштову адресу: «площа Волі, 2,м. Баранівка» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
5. Присвоїти садовому будинку в с. Глибочок для оформлення права власності 
ХХХХХХХХХХХ поштову адресу: «вул. Привітна, 30, с. Глибочок» 
6.  Зобов’язати ХХХХХХХХХХ внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих 
документів. 
7.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради СавчукаВ.А. 
 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.12.2019                                                                                                                           №273 

Про взяття на  
квартирний облік  
 
Розглянувши заяву та подані документи громадянина Савченка Антона Миколайовича, 
відповідно до ст..ст. 30,42,53,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
ст.ст. 34,40,45,46 Житлового Кодексу Української РСР, пунктів 13,20,25,26,45,46 Правил 
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових 
приміщень в Українській РСР, враховуючи висновки житлової комісії, виконавчий комітет 
міської ради 
В И Р І Ш И В: 

1. Поставити на квартирний облік в загальну чергу для поліпшення житлових умов 
Савченка Антона Миколайовича, який зареєстрований за адресою: ХХХХХХХХ. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 

 
 
Міський голова                                                                                         А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.12.2019                                                                                                                           №274 

Про внесення змін до облікових справ громадян, 
які перебувають на квартирному обліку при 
виконавчому комітеті Баранівської міської ради 
 
 

Розглянувши заявиЦимбалюка М.Г., Гончарука Б.О.відповідно до ст.30,42,53,59,73 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст. 34,40,45,46 Житлового 
Кодексу Української РСР, пунктів 13,20,25,26,29,45,46 Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській 
РСР, про внесення змін до облікових справ квартирного обліку,враховуючи висновки 
житлової комісії,при виконавчому комітеті міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1.Внести зміни воблікову справу Цимбалюка Миколи Григоровича, який перебуває на 
квартирному обліку, а саме зміна місця реєстрації його та членів родини з ХХХХХХ на 
ХХХХХХХХ. 
    2.Долучити до облікової справиквартирного облікуЦимбалюка Миколи Григоровича, копії 
документів, які свідчать про встановлену інвалідність. 
3.Внести зміни в облікову справу Гончарук Тетяни Дмитрівни, а саме переоформити справу 
в зв’язку із смертю (ХХХХХХХХХ) на її сина Гончарука Богдана Олександровича ХХХХХХ 
р.н., так як за ним зберігається подальше право перебування на квартирному обліку. 
     4. Внести зміни в облікову справу Бєліци Ігоря Миколайовича, а саме включити до складу 
його сімї сина Бєліцу Назара Ігоровича ХХХХХХ р.н. Склад сімї на отримання житлової 
площі вважати із 5-ох осіб.  
     5.Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на заступника міськогоголови з 
питаньдіяльностівиконавчого органу ради Савчука В.А. 
 
 
Міський голова                                                                                            А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.12.2019                                                                                                                           №275 
 
Про стан утримання та виховання 
малолітніх ХХХХХХ 
батьком Хільчуком Олегом Петровичем 

Керуючись ст. 151, ст. 180 Сімейного Кодексу України, ст. 8, ст.11, ст.12 Закону 
України «Про охорону дитинства», Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендацію комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради, з урахуванням прав та інтересів дітей, виконавчий 
комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію начальника служби у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) щодо стану 
утримання та виховання малолітніх дітей взяти до відома згідно з додатком. 
2. Зобов’язати Хільчука Олега Петровича, ХХХХХХ. жителя м. Чуднів належним чином 
забезпечувати достатній рівень життя малолітнім дітям, піклуватися про їх здоров’я, 
фізичний, духовний та моральний розвиток, попередити батька про відповідальність за 
невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до закону. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. 
Куцан. 
 
 
Міський голова                                                                          А.О. Душко  
 
 
Керуючий справами виконкому                                            Л.Л. Куцан 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від 27.12.2019 р. № 275 
 

 
Інформація 

служби у справах дітей міської ради 
щодо стану утримання та виховання малолітніх дітей 

 
До служби у справах дітей міської ради 18.11.2019 року з заявою звернувся 

Каліновський П.Ю., житель ХХХХХХ, де вказує, що після смерті у липні 2018 року сестри 
Хільчук Г.Ю. малолітні ХХХХХХХХ  проживають з бабусею Каліновською Ольгою 
Яковлівною та перебувають на її утриманні. 

Каліновський П.Ю. заявляє свої вимоги щодо необхідності батьком дітей Хільчуком 
Олег Петровичем, ХХХХХХХХ брати участь у вихованні та утриманні дітей, цікавитися 
повсякденним життям дітей та стверджує, що Хільчук П.Ю. наразі ухиляється від 
батьківських обов’язків, у разі продовження таких дій просить порушити питання про 
позбавлення його батьківських прав. 

У результаті роботи службою у справах дітей з’ясовано та підтверджено наступну 
інформацію:  

Каліновська Ольга Яковлівна, ХХХХХХХ є піклувальником онука Каліновського 
Дмитра Михайловича, ХХХХХ р.н., проживають за адресою: ХХХХХХХХХХ. 

Згідно довідки про склад сім’ї малолітні ХХХХХХХ мають місце реєстрації за 
вказаною адресою.   

У результаті проведених планових обстежень матеріально-побутових умов 
проживання сім’ї Каліновської О.Я. службою у справах дітей міської ради підтверджується 
інформація про те, що малолітні ХХХХХХХХХХ проживають з бабусею, яка підтримує 
належні умови для проживання онуків.  

Згідно характеристик Баранівського ліцею №2 щодо учениці ХХХХХХХ та 
Баранівського ЗДО «Сонечко» щодо вихованки ХХХХХХХХХ участь батька Хільчука О.П. 
у житті та навчанні дітей виключається. 

Зі слів Каліновської О.Я., Каліновського П.Ю. ХХХХХХХХХ періодично у 
канікулярний період перебувають у Хільчука О.П. та мають прихильність до батька. 

Хільчук О.П. переадресовує пенсію по втраті годувальника Каліновській О.Я., так як 
є отримувачем зазначеного виду допомоги на дітей, іншої матеріальної на дітей підтримки не 
надає. 

На телефонні дзвінки працівників служби у справах дітей Хільчук О.П. не 
відповідає. 

Хільчук О.П. згідно вироку Баранівського районного суду від 31.05.2019 року 
визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. 

На запит служби у справах дітей міської ради від 16.12.2019р. №454 щодо 
з’ясування ставлення батька до виконання батьківських обов’язків службою у справах дітей 
Чуднівської міської ради надано наступну відповідь: 

Хільчук О.П. має місце реєстрації за адресою: ХХХХХХХХХ, проте фактично 
проживає за адресою: ХХХХХХХХ. 

Згідно акту обстеження умов проживання служби у справах дітей Чуднівської 
міської ради Хільчук О.П. проживає з батьками у будинку з належними санітарно-
гігієнічними та побутовими умовами, має інвалідність, займається тимчасовими заробітками, 
утримує домашнє господарство та має намір забрати дітей до себе на проживання, заперечує 
проти позбавлення його батьківських прав.  

Згідно довідки-характеристики Чуднівської міської ради від 21.12.2019 року 
характеризується позитивно. 



 

 

 
Керуючись ст. 151, ст. 180 Сімейного Кодексу України, ст. 8, ст.11, ст.12 Закону 

України «Про охорону дитинства», враховуючи отриману інформацію щодо Хільчука О.П. 
служба у справах дітей міської ради вважає за необхідне на засіданні комісії з питань захисту 
прав дитини при виконавчому комітеті міської ради, засіданні виконавчого комітету міської 
ради зобов’язати Хільчука Олега Петровича, ХХХХХХ р.н. забезпечити достатній рівень 
життя дітям, піклуватися про їх здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток, 
попередити про відповідальність за невиконання та ухилення від виконання батьківських 
обов’язків відповідно до закону. 

Про дату та час засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 
комітеті міської ради, засідання виконавчого комітету міської ради Хільчук О.П. 
повідомлений належним чином. 

 
 

 
 
 
Начальник служби                                                                  І.В. Кучинська  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27.12.2019                                                                                                             № 276 
 
 

 
Про доцільність визначення місця 
проживання дітей 

 
Керуючись ст.19, ст.141, ст.160, ст.161 Сімейного кодексу України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11, ст.12, ст.14, ст.15 Закону України «Про 
охорону дитинства», п.72 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008р. 
№866, враховуючи рекомендацію комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради, з урахуванням інтересів дитини, рівних прав та 
обов’язків батька та матері щодо дитини, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради про доцільність 
визначення місця проживання ХХХХХХХХХХ з батьком Назарчуком Віктором 
Федоровичем, ХХХХХ р.н., що додається. 
2.Рекомендувати Назарчуку В.Ф. звернутися з позовом про визначення місця проживання 
дітей до Баранівського районного суду. 
3.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому  
Л.Л. Куцан. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                    А. О. Душко  
 
 
Керуючий справами виконкому                                                      Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  



 

 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від 27.12.2019 р. № 276 

 
Висновок 

служби у справах дітей міської ради 
про доцільність зміни місця проживання дітей 

 
До служби у справах дітей міської ради з заявою звернувся житель ХХХХХХ 

Назарчук Віктор Федорович, ХХХХХ, в якій просить визначити місце проживання дітей 
ХХХХХХХХХХ з ним Назарчуком Віктором Федоровичем. 

Назарчук В.Ф. має намір звертатися до Баранівського районного суду для вирішення 
даного питання.  

Рішенням Баранівського районного суду від 22.02.2016 року шлюб між ними 
розірвано, діти ХХХХХХХХХХ залишені на виховання матері Назарчук Анні Миколаївні, 
ХХХХХ. 

Відповідно довідки Баранівського районного відділу державної виконавчої служби 
заборгованість по сплаті аліментів на дітей відсутня. 

Назарчук А.М. та діти ХХХХХХХХ мають місце реєстрації за адресою: ХХХХХХХ, 
проте за вказаною адресою не проживають. 

З народження та по даний час проживають за адресою: ХХХХХХХХ. 
Назарчук А.М., з її слів, з 2016 року після розлучення мала тимчасові заробітки у м. 

Київ, у листопаді 2019 року народила 4-ту дитину, наразі проживає зі співмешканцем у 
найманому будинку за адресою: ХХХХХХХХХ. Згідно характеристики в.о.старости 
Марківського старостинського округу Назарчук В.Ф. офіційно не працює, займається 
вихованням та утриманням дітей. 

Згідно акту обстеження умов проживання сім’ї Назарчука В.Ф. у будинку створено 
належні санітарно-гігієнічні та побутові умови, діти забезпечені харчуванням, сезонним 
одягом, взуттям, іншими речами вжитку. 

ХХХХХХ є студенткою 2 курсу Новочорторийського державного аграрного 
технікуму, проживає з батьком, має прихильність до матері, проте висловлює бажання 
проживати з батьком. 

ХХХХХХ є учнем 6 класу, ХХХХХХХ - учнем 2 класу ХХХХХХ. Згідно 
характеристик навчального закладу на дітей, батько Віктор Федорович приділяє належну 
увагу вихованню дітей, систематично відвідує батьківські збори, цікавиться шкільним 
життям хлопців.  

Щодо мами у навчальному закладі службі у справах дітей інформації не надано. 
Назарчук В.Ф. вважає, що в інтересах дітей проживати з ним, наразі у дітей  

сформовані сталі соціальні зв’язки з однолітками, різкий переїзд, зміна навчального закладу 
в інший район, область може негативно вплинути на дітей, батько взмозі матеріально 
забезпечувати дітей, маючи тимчасові заробітки. Разом з тим, батько враховуючи 
проживання дітей з ним має користуватися усіма законними на це пільгами.  

Назарчук А.М. обмежену участь на даний час у вихованні дітей пояснює усною 
домовленістю з бувшим чоловіком, народженням дитини. Зі її слів, частково матеріально 
допомагала дітям. В подальшому має намір забрати дітей на проживання з нею, про на 
сьогодні остаточно не визначилася, де буде проживати. 

Назарчуку В.Ф. рекомендовано не перешкоджати матері спілкуватися з дітьми та 
брати участь у їх вихованні враховуючи рівні права та обов’язки батька та матері щодо 
дитини. 
 Назарчук А.М. рекомендовано у разі наявності перешкод зі сторони батька 
спілкуватися з дітьми визначити способи участі у їх вихованні рішенням органу опіки та 
піклування або рішенням суду. 



 

 

Враховуючи вищесказане, керуючись ст.160, ст.161 Сімейного кодексу України, ст. 72 
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 
дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. №866 служба у справах дітей 
міської ради вважає за доцільне змінити місце проживання дітей ХХХХХХХХХ з батьком 
Назарчуком Віктором Федоровичем, ХХХХХХХ р.н. 
 

 
 
 
 

   
Начальник служби                                                                                  І.В. Кучинська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27.12.2019                                                                                                             № 277 
 
 

Про доцільність зміни місця  
проживання малолітніх дітей 

 
Керуючись ст.141, ст.160, ст.161 Сімейного кодексу України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п.72 Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. №866, розглянувши заяву Циганця О.Ю. щодо 
зміни місця проживання малолітніх дітей та визначення їх місця проживання з батьком, 
враховуючи рекомендацію комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
Баранівської міської ради, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради про 
доцільність зміни місця проживання малолітніх ХХХХХХХХХХ з батьком Циганцем 
Олександром Юрійовичем, 01.12.1985 р.н. 

2. Рекомендувати Циганцю О.Ю. звернутися з позовом про визначення місця 
проживання дітей до Баранівського районного суду. 

3. Рекомендувати службі у справах дітей райдержадміністрації (Гриценюк Л.С.) тримати 
на контролі питання стану утримання, навчання та виховання малолітніх дітей за 
місцем їх проживання з матір’ю Циганець Анною Вікторівною, ХХХХХХХХ.   

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. 
Куцан. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                          А. О. Душко  
 
Керуючий справами виконкому                                             Л. Л. Куцан 
 
 

                                  
 
                                



 

 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від 27.12.2019р. №277 
 

Висновок 
служби у справах дітей Баранівської міської ради 

про доцільність зміни місця проживання малолітніх дітей 
 
    На розгляд служби у справах дітей міської ради надійшла заява від Циганця 
Олександра Юрійовича, ХХХХ р.н. щодо визначення місця проживання малолітніх 
ХХХХХХХ з ним по причині ухилення матері Циганець Анни Вікторівни, ХХХХ р.н. від 
виконання своїх батьківських обов’язків. 

Рішенням Баранівського районного суду від 23.12.2016 року малолітні діти 
ХХХХХХХ залишені на проживання з матір’ю.  

У процесі з’ясування обставин службою у справах дітей міської ради стало відомо, 
що з 2017 року малолітні проживали з батьком за адресою: ХХХХХХХХХ.   ХХХХХ 
відвідували Баранівський ліцей №2, ХХХХ – Баранівський заклад дошкільної освіти 
«Сонечко».  

Згідно акту обстеження умов проживання служби у справах дітей міської ради 
Циганець О.Ю. підтримував належні умови для проживання малолітніх дітей.  

Згідно характеристик навчальних закладів діти систематично відвідували 
уроки/заняття, батько Олександр Юрійович приділяє належну увагу вихованню дітей, 
систематично відвідує батьківські збори, цікавиться їх шкільним життям.  

З 09.12.2019р. мати Циганець А.В. змінила місце проживання дітей з нею за 
адресою: ХХХХХХХ. Відсутність спілкування з дітьми Циганець А.В. пояснює це усною 
домовленістю з бувшим чоловіком Циганцем О.Ю. щодо виховання дітей ним.  

Також, з 11.12.2019р. діти змінили місце навчання. 
05.12.19р. та 20.12.19р. спільно зі службою у справах дітей райдержадміністрації 

проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання за місцем проживання 
дітей, ХХХХХ та з’ясовано, що Циганець А.В. проживає у однокімнатній квартирі матері 
Самаричевої І.В., ХХХХ, санітарний стан житла підтримується частково, необхідно провести 
ремонт у квартирі, на момент обстеження продукти харчування були наявні, дитячий одяг, 
інші речі вжитку відсутні, для сну Циганець А.В. та 3-х дітей наявний один диван та 
розкладне ліжко. Сімейний бюджет сім’ї Циганець А.В. складають лише соціальні виплати 
на дітей. 

 Згідно акту обстеження умов проживання сім’ї служби у справах дітей 
райдержадміністрації Циганець А.В. не створила належних умов для проживання дітей, 
відповідно Циганець А.В. рекомендовано створити та підтримувати належні умови для 
проживання малолітніх дітей.  

У спілкуванні з дирекцією Першотравенського ліцею, соціальним педагогом 
зауваження до мами Циганець А.В. відсутні. 

Циганець А.В. рекомендовано не перешкоджати батьку спілкуватися з дітьми та 
брати участь у їх вихованні враховуючи рівні права та обов’язки батька та матері щодо 
дитини, на що наявні зауваження зі сторони Циганця О.Ю. 

Керуючись ст.ст.160, 161 Сімейного кодексу України, ст. 72 Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 



 

 

постановою КМУ від 24.09.2008 р. №866 служба у справах дітей міської ради вважає за 
доцільне змінити місце проживання малолітніх ХХХХХХХХ з батьком Циганцем 
Олександром Юрійовичем, ХХХХХХХ р.н. 

Рекомендувати службі у справах дітей райдержадміністрації тримати на контролі 
питання стану утримання, навчання та виховання малолітніх дітей за місцем їх проживання з 
матір’ю Циганець Анною Вікторівною, ХХХХХХХХ.   

  
 

 
 
 
 
 

Начальник служби                                                                    І.В. Кучинська  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27.12.2019                                                                                                             № 278 
 
 Про затвердження Положення  
 про платні послуги КУ «Історико- 
 краєзнавчий  народний  музей» 
 Баранівської міської ради 
 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», 
«Про музеї та музейну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 
1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами 
культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», Бюджетним кодексом 
України, та з метою поліпшення роботи КУ  «Історико - краєзнавчий народний музей», 
покращення його матеріальної бази, виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 
1. Затвердити Положення про надання платних послуг КУ «Історико-краєзнавчий 

народний музей»  Баранівської міської ради (далі-Положення), що додається.  
2. Затвердити перелік платних послуг КУ «Історико-краєзнавчий народний музей»  

Баранівської міської ради згідно з додатком.  
3. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н.Б.) у своїй роботі 

керуватися вище затвердженим Положенням. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 
 

 
 
Міський голова                                                                                      А. О. Душко  
 
 
Керуючий справами виконкому                                                        Л. Л. Куцан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                           Рішення  

                                                                                                    виконавчого комітету  
                                                                                          27.12.2019 № 278 

 
 

                                                              
Положення 

про надання платних послуг 
КУ «Історико - краєзнавчий народний музей» 

Баранівської міської ради 
 

І. Загальні положення 

            Це Положення поширюється на комунальну установу «Історико- краєзнавчий 
народний музей» Баранівської міської ради ( надалі- Музей). У своїй діяльності Музей 
керується основами законодавства про культуру, Законом України « Про музей та музейну 
справу», Бюджетним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 
12.12.2011 № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 
закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності». 
Для виконання  платних послуг Музей використовує свій фонд та основні засоби. Платні 
послуги надаються працівниками Музею за рахунок раціонального використання робочого 
часу. 

Перелік платних послуг затверджується  рішенням виконавчого комітету Баранівської 
міської ради.  

Розмір платних послуг встановлюється Музеєм за попереднім погодженням з відділом 
культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. 

Право на безкоштовне відвідування Музею надається: учасникам бойових дій, учасникам  
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС, інвалідам 1-3гр., дітям - сиротам, дітям з 
малозабезпечених та багатодітних сімей.     

Робота щодо надання платних послуг організовується директором Музею. 

ІІ. Мета. 

Оновлення та комплектування музейних матеріалів та експозицій. Забезпечення  належного 
зберігання музейних фондів, проведення реконструкцій та  ремонтів. 

Організація та проведення заходів, конференцій, семінарів різних видів з питань історії, та 
краєзнавства, та участь у таких заходах. 

Поліпшення матеріальної бази Музею. Висвітлення сучасних подій соціально-економічного і 
культурного розвитку життя громади.  

  

ІІІ. Права і обов’язки 

Музей має  право вносити пропозиції щодо раціонального  використання коштів. 
Рекламувати платні послуги та вносити пропозиції щодо розширення  або припинення 



 

 

надання платних послуг. За погодженням із засновниками Музею входити у взаємозв’язок з 
іншими музеями, культурно-освітніми установами, громадськими огранізаціями.  

Музей зобов’язаний чітко  дотримуватися виконання цього Положення. Раціонально  
використовувати кошти   для фінансування видатків  на утримання музею,  реалізацію  мети 
та  напрямків діяльності закладу.  
Забезпечувати якісне обслуговування відвідувачів. 
Звітуватися за використання коштів перед засновниками Музею. 
                     

ІУ. Організація роботи 
Використання цього Положення передбачає якісне надання платних послуг та 
відповідальність працівників за надання платних послуг, а також забезпечення чіткої  роботи 
музейного закладу. 
Облік надходжень та видатків  покладається на централізовану бухгалтерію відділу  
культури, сім’ї, молоді та спорту   Баранівської  міської ради, яка  веде бухгалтерську 
звітність  згідно з установленими нормами. 
Плата за послуги вноситься на реєстраційний рахунок. Згідно ст. 13 Бюджетного Кодексу 
України плата за послуги  зараховується до власних надходжень  відповідного закладу 
культури. 
 
Начальник відділу культури, сім’ї,  

молоді та спорту міської ради                                                                            Н. Б. Ошатюк 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                           Рішення  

                                                                                                    виконавчого комітету  
                                                                                         27.12.2019 № 278 

 
 
 

Перелік платних послуг 

КУ «Історико-краєзнавчий народний музей»  Баранівської міської ради 

№ Назва послуги Період Ціна 

1. 

 

Обслуговування екскурсійних груп і 
окремих відвідувачів у приміщенні музею,  
огляд експозицій, виставок : учні та 
студенти. 

 

1 особа 

 

10 грн. 

 

2. 

Обслуговування екскурсійних груп і 
окремих відвідувачів у приміщенні музею,  
огляд експозицій, виставок (дорослі). 

1 особа  
 

вхід 
екскурсія 

 

 

25 грн. 

25 грн. 

 

 

3. 

 

Відео та фото зйомка виставок, експозицій, 
музейних експонатів професійним 
обладнанням 

 

1 година (1 камера) 
 

 

50 грн. 

 

Начальник відділу культури, сім’ї,  

молоді та спорту міської ради                                                            Н. Б. Ошатюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
27.12.2019                                                                                                                        №279 

 
Про визначення місць для розміщення засобів  
пересувної дрібно-роздрібної торгівлі на  
території м. Баранівки на період новорічних  
і різдвяних свят та проведення святкових 
продовольчих ярмарків  
 
              З метою покращення торгівельного обслуговування населення Баранівської громади, 
упорядкування роботи об’єктів дрібно-роздрібної торгівлі на період новорічних і різдвяних 
свят, недопущення підняття цін на продукти харчування в передноворічний період, 
попередження стихійної торгівлі на території міста, керуючись пп.8 п.а, пп.2 п.б ст.30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України 
від 22.08.2007 року №1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в 
Україні», від 14.05.2008 року №451 «Деякі питання виставково-ярмаркової діяльності», від 
29.07.2009 року №868 «Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих 
та змішаних ринків», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 року №516-р 
«Питання проведення продовольчих ярмарків», виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
1.Визначити такі місця для розміщення засобів пересувної дрібно-роздрібної торгівлі на 
території м. Баранівка на період різдвяних і новорічних свят з 28.12.2019 р. до 07.01.2020 р. 
включно торгівля новорічною атрибутикою, подарунками, сувенірами та іграшками на площі 
Волі. 
2.Провести новорічні й різдвяні продовольчі ярмарки на площі Волі (територія, прилегла до 
магазину «Лілея») 30-31 грудня 2019 року та 6 січня 2020 року. 
3.Заборонити суб’єктам підприємницької діяльності всіх форм власності здійснювати 
продаж піротехнічних засобів та спиртних напоїв на об’єктах пересувної торгівлі, а також на 
лотках і прилавках під час проведення новорічних ярмарків. 
4.Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради (Виховський С. 
А.): 
1)підготувати дислокацію торгових місць на святкову торгівлю новорічною атрибутикою, 
подарунками та іграшками у вищевказаних місцях відповідно до поданих підприємствами чи 
підприємцями заяв; 
2)розмістити учасників ярмарків відповідно до даного рішення та поданих ними заяв з 
урахуванням дотримання санітарних і ветеринарних правил та норм при реалізації товарів 
населенню; 
3)на період торгівлі забезпечити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання всіх 
форм власності вимог чинного законодавства у сфері торгівлі. 
5.Рекомендувати Баранівському відділенню поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУ 
НП в Житомирській області забезпечити охорону громадського порядку та безпеку 



 

 

дорожнього руху під час проведення новорічних і різдвяних ярмарків та в межах наданих 
повноважень систематично здійснювати заходи щодо недопущення торгівлі в місцях, не 
передбачених переліком місць, затверджених даним рішенням.  
6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 
 

 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
27.12.2019                                                                                                                         № 280 

Про затвердження розпорядження  
міського голови 

Відповідно до статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити розпорядження голови Баранівської міської ради від  09.12.2019  №  333-од 
«Про визначення місць для розміщення засобів пересувної дрібно-роздрібної торгівлі на  
території м. Баранівка на період новорічних і різдвяних свят», що додається. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                     А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                             рішення виконавчого комітету  
                                                         27.12.2019 р № 280 

 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
9.12.2019                                                                                                                        №333-од 
 
Про визначення місць для розміщення засобів  
пересувної дрібно-роздрібної торгівлі на  
території м. Баранівка на період новорічних  
і різдвяних свят  
 
              З метою покращення торгівельного обслуговування населення Баранівської громади, 
упорядкування роботи об’єктів дрібно-роздрібної торгівлі на період новорічних і різдвяних 
свят, попередження стихійної торгівлі на території міста, керуючись пп.8 п.а, пп.2 п.б ст.30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів 
України від 22.08.2007 року №1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в 
Україні», від 14.05.2008 року №451 «Деякі питання виставково-ярмаркової діяльності», від 
29.07.2009 року №868 «Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих 
та змішаних ринків», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 року №516-р 
«Питання проведення продовольчих ярмарків»: 
1.Визначити такі місця для розміщення засобів пересувної дрібно-роздрібної торгівлі на 
території м. Баранівка на період різдвяних і новорічних свят з 15.12.2019 р. по 31.12.2019 р. 
включно: 
1)торгівля ялинками та соснами: 
- на майдані Волі (територія прилегла до аптеки А+); 
2)торгівля новорічною атрибутикою, подарунками, сувенірами та іграшками: 
- на майдані Волі. 
2.Заборонити суб’єктам підприємницької діяльності всіх форм власності здійснювати 
продаж піротехнічних засобів та спиртних напоїв на об’єктах пересувної торгівлі, а також на 
лотках і прилавках під час проведення новорічних ярмарків. 
3.Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради (Виховський С. 
А.): 
1)підготувати дислокацію торгових місць на святкову торгівлю ялинками, соснами, 
новорічною атрибутикою, подарунками та іграшками у вищевказаних місцях відповідно до 
поданих підприємствами чи підприємцями заяв; 
2)розмістити учасників ярмарків відповідно до даного розпорядження та поданих ними заяв з 
урахуванням дотримання санітарних правил та норм при реалізації товарів населенню; 
3)на період торгівлі забезпечити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання всіх 
форм власності вимог чинного законодавства у сфері торгівлі. 
4.Рекомендувати Баранівському відділенню поліції забезпечити охорону громадського 



 

 

порядку та безпеку дорожнього руху під час проведення новорічних і різдвяних ярмарків та в 
межах наданих повноважень систематично здійснювати заходи щодо недопущення торгівлі в 
місцях, не передбачених переліком місць, затверджених даним розпорядженням.  
5.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 
 
Перший заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради                                             Н. В. Кокітко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

     

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 
 27.12.2019                                                                                                                           № 281 
 
Про затвердження Переліку видів  
громадських робіт, що мають  
суспільно-корисну спрямованість,  
відповідають потребам територіальної  
громади у 2020 році 
 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування          в 
Україні», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації 
громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.03.2013 р. № 175 та з метою сприяння зайнятості безробітних, 
виконавчий комітет Баранівської міської ради 

 
В И Р І Ш И В : 

 
1. Затвердити перелік видів громадських робіт, що мають суспільно-корисну 

спрямованість, відповідають потребам територіальної громади району у 2020 році, згідно з 
додатком. 

 
2. Організувати у 2020 році за участю Баранівської районної філії Житомирського 

обласного центру зайнятості проведення громадських робіт, з метою надання додаткової 
соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу. 

 
3. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок коштів 

місцевого бюджету, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. 
 
4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на 

офіційному вебсайті Баранівської міської ради . 
 
5. Організація громадських робіт здійснюється виконавчим комітетом Баранівської 

міської ради за участю Баранівської районної філії Житомирського обласного центру 
зайнятості із залученням на добровільних засадах роботодавців. 

 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.    
 

 
 
 
Міський голова                                                                                           А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                              Л. Л. Куцан 
 
 



 

 

Додаток  
до рішення  
виконавчого комітету  
від 27.12.2019 № 281 

 
ПЕРЕЛІК  

 видів громадських робіт, що мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають 
потребам територіальної громади 

 
1. Екологічне оздоровлення територій населених пунктів (екологічний захист 

навколишнього середовища) 
 

2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, зон відпочинку і туризму, 
парків, придорожніх смуг і утримання у належному стані кладовищ. 

 
3. Упорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання 

загиблих захисників Вітчизни.  
 

4. Інформування населення щодо порядку та можливості отримання житлових субсидій 
та робота з документацією. 

 
5. Роботи по проведенню ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери (дитячих 

дошкільних закладів, шкіл, закладів культури і охорони здоров’я, будинків-інтернатів 
(пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей тощо), впорядкування та 
наведення санітарного порядку на прилеглих територіях.  

 
6. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, а також догляд за хворими в закладах 

охорони здоров’я, соціального захисту, допоміжні роботи у дитячих будинках та 
домах для людей похилого віку.  

 
7. Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного 

патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних, надання допомоги 
сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО та зазнали 
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту тощо. 

 
8. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади.  
 

9. Підсобні роботи з відновлення пам’яток архітектури, історії та культури.  
 

10. Підсобні роботи в сільській місцевості на ремонті приватних житлових будинків 
одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішеннями 
органів місцевого самоврядування.  

 
11. Підсобні роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках. 

 
12. Роботи в архівах з документацією.  

 
13. Впорядкування внутрішньогосподарських меліоративних каналів на 

сільськогосподарських угіддях, що використовуються. 
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 



 

 

 
 
                                                                                                                                
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27.12.2019                                                                                                             № 282 
  
 
Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету № 277  
від 20.12.2018 «Про організацію 
та проведення процедур закупівлі  
товарів, робіт і послуг за рахунок 
коштів міського бюджету» 
 

З метою організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за 
рахунок коштів міського бюджету, відповідно до Закону України «Про публічні 
закупівлі», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 
№ 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або 
уповноважену особу», керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет  міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради № 277 від 20.12.2018 
«Про організацію та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок 
коштів міського бюджету», а саме п. 1 викласти у новій редакції: 
«1.Затвердити склад  тендерного комітету  Баранівської міської ради згідно з 
додатком 1». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради В.А.Савчука. 

 
 
Міський голова                                                                                               А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Додаток 1  
до рішення виконавчого комітету 

                                                                                               від 27.12.2019 року №282 
 

С К Л А Д 
тендерного комітету Баранівської міської ради 

 
Василевський Олександр Вікторович - заступник начальника відділу фінансів                                                                                                       
Баранівської міської ради, голова тендерного комітету 
 
            Члени тендерного комітету: 
 
Цимбалюк Людмила Анатоліївна  - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку -                                                                    
головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку,інвестицій та 
закупівель Баранівської міської ради 

 

Самчук Зоя Леонідівна – головний спеціаліст з публічних закупівель відділу 
бухгалтерського обліку та економічного розвитку,інвестицій та закупівель Баранівської 
міської ради 

 

Виховський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 
господарства Баранівської міської ради 

 

Савич Юрій Ульянович- головний спеціаліст з організації ефективного використання 
енергії відділу благоустрою та житлово-комунального господарства  

 

Ковальчук Наталія Миколаївна -  бухгалтер відділу благоустрою та житлово-
комунального господарства  

 

 

Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27.12.2019                                                                                                               № 283 
 

Про визначення та затвердження  
підприємств, переліку об’єктів на 
території Баранівської міської  
ради, на яких будуть відбувати 
громадські роботи особи, яким  
призначено такий вид покарання 
та стягнення 
 
  Розглянувши лист Баранівського районного сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» у Житомирській області № 33/2/1738-19 від 19.12.2019 про визначення та 
затвердження установ, організацій, підприємств та переліку об’єктів на території 
Баранівської міської ради, на яких будуть відбувати громадські роботи особи, яким 
призначено такий вид покарання та стягнення, відповідно до статей 56 Кримінального 
кодексу України, ст. 36, 39 Кримінально-виконавчого кодексу України та ст..ст.301, 3211, 
3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись пп. 4 п. б ст. 38 
«Закону України про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Визначити Баранівську міську раду установою, відділи: освіти та культури, сім’ї, молоді 
та спорту міської ради структурними підрозділами міської ради для відбування 
покарання та стягнення особами, яким судом призначено громадські роботи. 

2. Затвердити  перелік об’єктів на території Баранівської міської ради, на яких особи 
будуть відбувати громадські роботи та види безоплатних суспільно корисних робіт для 
осіб, яким судом призначено громадські роботи, згідно з додатком.  

3. Рішення набуває чинності після погодження з Баранівським районним сектором філії 
Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області.  

4. Рішення виконавчого комітету від 20.12.2018 р № 284  «Про визначення та затвердження  
підприємств, переліку об’єктів на території Баранівської міської ради, на яких будуть  
відбувати громадські роботи особи, яким призначено такий вид покарання та стягнення»  

       втрачає чинність після набуття чинності даного рішення. 
 

Міський голова                                                                                               А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 



 

 

         ПОГОДЖЕНО                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
начальник  районного сектору                                       рішення виконавчого комітету  
______________Ю. М. Осіпчук    27.12.2019 р № 283 
 
                                                                                    
                                                                      ПЕРЕЛІК 

об’єктів на території Баранівської міської ради, на яких особи будуть відбувати 
громадські роботи та види безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким судом 

призначено громадські роботи 
 

№ 
з/п 

Місцезнаходження об’єкту, та вид об’єкту  Вид робіт (не пов’язаних з 
шкідливим виробництвом, ризиком 
для життя та здоров’я, яка не 
потребує спеціальної підготовки та 
певної кваліфікації ) 

м. Баранівка 
1. Вулиця Соборна благоустрій території 
2. Вулиця Звягельська благоустрій території 
3. Вулиця Європейська благоустрій території 
4. Вулиця Першотравенська благоустрій території 
5. Вулиця площа Волі благоустрій території 
6. Вулиця Пашкевича благоустрій території 
7. Вулиця Калинова благоустрій території 
8. Кладовища м. Баранівка: вул. 

Першотравенська, вул. Леваневського  
благоустрій території 

9. Пам’ятник воїнам-визволителям, пам’ятник 
Т. Г. Шевченку 

благоустрій території 

10. Пляж та прибережна смуга (р. Случ), м. 
Баранівка 

благоустрій території 

11. Сміттєзвалище на околиці м. Баранівка 
(автошлях Баранівка-Зеремля) 

благоустрій території 

12. Дитячий майданчик, вул. Соборна, м. 
Баранівка 

благоустрій території 

13. Адміністративна будівля міської ради, вул.. 
Соборна, м. Баранівка 

благоустрій території 

14. Клумби в м. Баранівка:вул. Звягельська, вул. 
Соборна, площа Волі 

благоустрій території 

15. Міський ринок: вул. Першотравенська, вул.. 
Звягельська 

благоустрій території 

16. Місця відпочинку- «Видолоч», «Журавель» благоустрій території 
смт. Полянки, с. Будисько 

1. Місцеве сміттєзвалище благоустрій території 
2. Місцеве кладовище благоустрій території 
3. Парк, вул. Паркова благоустрій території 
4. Клумби, вул.. Промислова, вул. Шкільна благоустрій території 
5. Адміністративна будівля, вул. Промислова,3 благоустрій внутрішньої та 

зовнішньої території 
6. Прибережна смуга р. Гнилуша, вул. Чижова, 

вул. Зарічна 
благоустрій території 

7. Вулиці: смт. Полянка: Зелена, пров. Зелений, 
вул. Пушкіна, вул. Західна, вул. Лісова, вул. 

благоустрій території 



 

 

Вишнева, вул. Промислова, вул. Шкільна, 
вул. 1 Травня, вул.. Паркова, вул. Молодіжна, 
вул. Південна, вул. Польова, вул. Заводська, 
вул. Гагаріна, вул. Л. Українки, вул. 
Шевченка, вул. Зарічна, вул. І. Франка, вул. 
Яновського, вул. Садова, пров. Шкільний, 
вул. Калинова, вул. Бузкова, вул. Комарова, 
вул. Коцюбинського. 
 

8. Місточки через р. Гнилушу ремонт, благоустрій 
9.  Лазня, вул. Промислова, смт. Полянка благоустрій території 
10. Пам’ятний знак односельчанам, загиблим в 

роки Другої світової війни вул.. Промислова 
та пам’ятник воїнам, загиблим в роки Другої 

світової війни вул. Чижова 

благоустрій території 

с. Берестівка, с. Мирославль, с. Ситисько, с. Зрубок 
1. Кладовища: 

за межами села Берестівка 
за межами села Мирославль 

благоустрій територій 

2. Сміттєзвалища, які знаходяться за межами с. 
Берестівка та  с. Мирославль 

благоустрій територій 

3. Клумби в с. Берестівка, вул. Шаруківська,1 благоустрій територій 
4. Адміністративна будівля с. Берестівка, вул. 

Шаруківська,1 
благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Площі для розміщення виїзної торгівлі: 
с. Берестівка, вул. Центральна; 
с. Мирославль, вул. Центральна 

благоустрій територій 

6. Прибережні смуги річок: 
в с. Берестівка, вул. Центральна та 
Лук’янівська; 
с. Мирославль, вул. Суємецька, Зарічна та 
Дубрівська 

благоустрій території 

7. Узбіччя автомобільних доріг: 
с. Берестівка- с. Мирославль, 
с. Берестівка-с. Ситисько 

благоустрій території 

8. Стихійні сміттєзвалища в межах с. Берестівка 
та с. Мирославль 

благоустрій території 

9. Вулиці: с. Берестівка: вул. Центральна, вул. 
Шосейна, 
с. Мирославль: вул. Центральна, вул. Зарічна, 
с. Ситисько: вул. Центральна, с. Зрубок: вул. 
Центральна 

благоустрій території 

с. Вірля, с. Климентіївка 
1. Кладовища с. Вірля та с. Климентіївка благоустрій території 
2. Сміттєзвалища с. Вірля, вул. Центральна та с. 

Климентіївка, вул. В. Новіцького 
благоустрій території 

3. Адміністративна будівля с. Вірля, вул. 
Центральна,3 

благоустрій території 

с. Зеремля, с. Вишнівка, с. Середня 
1. Кладовище в с. Зеремля благоустрій території 
2. Стихійні сміттєзвалища в межах с. Зеремля благоустрій території 



 

 

3. Скверик в с. Зеремля благоустрій території 
4. Старостат в с. Зеремля вул. Вишнівецька,1 благоустрій території 
5. Сільська водо мережа в с. Зеремля благоустрій внутрішньої та 

зовнішньої території 
6. Площа розміщення виїзної торгівлі в центрі с. 

Зеремля 
благоустрій території 

7. Прибережна смуга каналу в центрі с. Зеремля благоустрій території 
8. Пам’ятник загиблим воїнам в с. Зеремля благоустрій території 

с. Йосипівка, с. Табори 
1. Кладовища в с. Йосипівка, с. Табори благоустрій території 
2. Сміттєзвалище с. Йосипівка благоустрій території 
3. Вулиці с. Йосипівка:  вул. Щукіна, вул. 

Польова, с. Табори: вул. Л. Українки, вул. 
Сонячна 

благоустрій території 

4. Адміністративна будівля, с. Йосипівка, вул. 
Польова,1 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 
 

с. Марківка, с. Стара Гута, с. Глибочок 
1. Кладовища с. Глибочок, с. Стара Гута, с. 

Марківка 
благоустрій території 

2. Пам’ятники і обеліски с. Глибочок, с. 
Марківка, с. Стара Гута 

благоустрій території 

3. Вулиці: с. Глибочок: вул. Поліська, вул. В. 
Крищенка, вул. Громова, вул. Мічуріна, вул. 
Соснова, вул. Шкільна, пров. Лісний, пров. Є. 
Вітюка, пров. Колгоспний, 
с. Марківка: вул. Першотравнева, вул. 
Польова, вул. Набережна, пров. Зарічний, 
пров, Луговий, пров. Зелений, 
с. Стара Гута: вул. Л. Українки, вул. 
Волянського, вул. Садова, вул. Лісова, вул. 
Молодіжна, пров. Річковий, пров. Польовий, 
пров. Південний 

благоустрій території 

4. Адміністративна будівля с. Марківка, вул. 
Першотравнева, 46а 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Прибережна смуга р. Хомора, р. Глибочиця, 
р. Лішня, р. Случ 

благоустрій території 

6. Будинок «Школа-контора»  с. Марківка, вул. 
Першотравнева,44 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

7. Територія колишнього колгоспного двору в с. 
Стара Гута 

благоустрій території 

с. Кашперівка, с. Озерянка, с. Гриньки 
1. Кладовище с. Кашперівка благоустрій території 
2. Сміттєзвалища с. Кашперівка, с. Гриньки, с. 

Озерянка 
благоустрій території 

3. Парк с. Кашперівка та с. Гриньки благоустрій території 
4. Стадіон в с. Кашперівка та с. Гриньки благоустрій території 
5. Пам’ятний знак в с. Кашперівка благоустрій території 
6. Клумби – с. Кашперівка, вул.. Центральна,48 благоустрій території 
7. Вулиці: 

с. Кашперівка- Центральна, Перемоги, 
благоустрій території 



 

 

Першотравенська, Гагаріна, 8-го Березня, 
Шевченка, Лесі Українки. 
с. Гриньки- Полонська, Мічуріна, 
Партизанська, Пушкіна, Корольова, 
Молодіжна 
с. Озерянка- Лесі Українки, Шевченка 

8. Адмінбудинок старостинського округу с. 
Кашперівка вул. Центральна,48 

благоустрій території 

9. Прибережна смуга річки в с. Кашперівка благоустрій території 
с. Жари, с. Деревищина 

1. Кладовище с. Жари благоустрій території 
2. Сміттєзвалище за межами с. Жари благоустрій території 
3. Клумби с. Жари вул. Баранівська,3 благоустрій території 
4. Вулиці с. Жари: вул. Полонська, вул. Садова, 

вул. Перемоги, вул. Молодіжна, вул. 
Дубрівська, пров. Молодіжний, 
с. Деревищина: вул. Лісова  

благоустрій території 

5. Адміністративна будівля с. Жари, вул. 
Баранівська, 3 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини, с. Рудня 
1. Кладовища с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини благоустрій території 
2. Сміттєзвалища с. Рогачів, с. Острожок, с. 

Рудня 
благоустрій території 

3. Пам’ятні знаки с. Рогачів, с. Острожок благоустрій території 
4. Адміністративна будівля с. Рогачів, вул. 

Молодіжна,1 
благоустрій території 

с. Суємці, с. Володимирівка 
1. Кладовища: с. Суємці, с. Володимирівка благоустрій території 
2. Сміттєзвалище №1 

Сміттєзвалище №2 
благоустрій території 

3. Парк Слави: с. Суємці, вул. Савчука благоустрій території 
4. Вулиці: с. Суємці: вул. Шкільна, вул. 

Савчука, вул. Садова 
  

благоустрій території 

5. Адміністративна будівля с. Суємці, вул. 
Савчука, 2 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

6. Прибережна смуга р. Смолка благоустрій території 
7. Територія ринку с. Суємці, вул. Савчука благоустрій території 

с. Ялишів, с. Лісове, с. Явне 
1. Кладовище с. Лісове благоустрій території 
2. Вулиці: с. Лісове: Баранівська, Молодіжна, 

Шкільна, пров. Калиновий, 
с. Ялишів: Першотравнева, Лісова, Польова с. 
Явне: Лісничевська, Молодіжна, Світанкова, 
Шкільна, Мар’янівська 

благоустрій території 

3. Приміщення старостату с. Ялишів, вул. 
Першотравнева, 29  

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

4. Братська могила в с. Явне та с. Лісове благоустрій території 
с. Смолдирів, с. Смолка, с. Іванівка 

1. Кладовища с. Смолдирів, с. Смолка,  
с. Іванівка 

благоустрій території 



 

 

2. Сміттєзвалище с. Смолдирів благоустрій території 
3. Адміністративна будівля с. Смолдирів, вул. 

Л. Українки, 55 
благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

4. Вулиці та площі: с. Смолдирів, вул. Л. 
Українки, вул. Шевченка, вул. Садова, вул. 
Пушкіна, вул. Вишнева, вул. Шкільна, вул. 
Лугова, вул. Загребельна, вул. 
Першотравнева,  
с. Смолка: вул. Центральна, вул. Молодіжна, 
вул. Катеринівська, вул. Партизанська,  
с. Іванівка: вул. Гагаріна, вул. Урожайна, вул. 
Мирна, вул. Зарічна, вул. Дружби 

благоустрій території 

5. Прибережна смуга р. Смолка в с. Смолдирів 
та с. Іванівка 

благоустрій території 

6. Пам’ятники, обеліски с. Смолдирів, с. 
Іванівка, с. Смолка 

благоустрій території 
 

7. Парк с. Смолдирів, вул. Л. Українки благоустрій території 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради 

1. Міський стадіон  благоустрій території 
2. м. Баранівка, вул.. Соборна,40а,парково-

спортивний комплекс 
благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

Відділ освіти міської ради 
1. Баранівський заклад дошкільної освіти 

«Сонечко» м. Баранівка, вул. Звягельська,58а 
благоустрій території 

2. Дошкільний навчальний заклад «Ялинка», 
вул. Шкільна,9, смт. Полянка 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

3. Вірлянський дошкільний навчальний заклад 
«Сонечко», с. Вірля, вул. Центральна,12 

благоустрій території 

4. Рогачівська гімназія с. Рогачів, вул. 
Новоград- Волинська,102-а 

благоустрій території 

5. Острожецький дошкільний навчальний 
заклад «Дзвіночок» с. Острожок, вул. 
Центральна,95 

благоустрій території 

6. Полянківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст, 
вул. Шкільна, 11 , смт. Полянка 

благоустрій території 

7. Мирославський дошкільний навчальний 
заклад с. Мирославль, вул. Радулинська,1 

благоустрій території 

8.  Зеремлянський дошкільний навчальний 
заклад «Буратіно» с. Зеремля, вул. 
Вишнівецька,10 

благоустрій території 

9. Філія Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук 
«Зеремлянська гімназія» с. Зеремля, вул.. 
Вишнівецька,12 

благоустрій території 

10. Йосипівський дошкільний навчальний заклад 
с. Йосипівка, вул. Щукіна,20 

благоустрій території 

11. Старогутянський дошкільний навчальний 
заклад с. Стара Гута, пров. Шкільний,5. 

благоустрій території 

12. Смолдирівський дошкільний навчальний 
заклад с. Смолдирів, вул.. Лесі Українки,1 

благоустрій території 

13. Кашперівський дошкільний навчальний 
заклад с. Кашперівка, вул. Центральна,60 

благоустрій території 



 

 

14. Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст., вул. 
Центральна,50, с. Кашперівка 

благоустрій території 

15. Рогачівський дошкільний навчальний заклад 
«Калинка»с. Рогачів, вул. Новоград-
Волинська,167а 

благоустрій території 

16. Суємецький дошкільний навчальний заклад 
«Теремок» с. Суємці, вул. Савчука, 9 

благоустрій території 

17. Суємецька ЗОШ І-ІІ ст. с. Суємці, вул. 
Шкільна,60 

благоустрій території 

18. Явненський дошкільний навчальний заклад с. 
Явне, вул. Лісничевська,9 

благоустрій території 

19. Явненська ЗОШ І- ІІ ст.  с. Явне, вул. 
Лісничевська,9 

благоустрій території 

20. Смолдирівська ЗОШ І-ІІІ ст. с. Смолдирів, 
вул. Л. Українки,1 

благоустрій території 

21. Баранівський міський будинок дитячої 
творчості м. Баранівка, вул. Соборна 

благоустрій території 

22. Баранівський ліцей №1, м. Баранівка, вул. 
Соборна, 26 

благоустрій території 

23.  Філія Баранівського ліцею №1 
Старогутянська ЗОШ І ст.. с. Стара Гута, 
пров. Шкільний,5 

благоустрій території 

24. Філія Баранівського ліцею №1 Вірлянська 
ЗОШ І ст.. с. Вірля, вул. Центральна,12 

благоустрій території 

25. Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук м. 
Баранівка, вул. Звягельська,17 

благоустрій території 

26. Філія Баранівського ліцею №2 ім О. Сябрук 
«Климентіївська гімназія» с. Климентіївка, 
вул. Заграда,44 

благоустрій території 

27. Баранівська ЗОШ І- ІІ ст.. м. Баранівка, вул.. 
Степанюка,2 

благоустрій території 

28. Острожецька ЗОШ і-ІІ ст.. с. Острожок, вул. 
Центральна,81 

благоустрій території 

29. Глибочанська ЗОШ І-ІІ ст. с. Глибочок, вул. 
Поліська,24 

благоустрій території 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27.12.2019                                                                                                                  №  284                                                            
 

Про затвердження  
переліку підприємств, об’єктів та 
видів оплачуваних суспільно - корисних  
робіт на території Баранівської міської ради 
на 2020 рік 
 
  Розглянувши лист Баранівського районного сектору філії Державної установи «Центр 
пробації» у Житомирській області № 33/2/1733-19 від 19.12.2019 про визначення та 
затвердження переліку підприємств, об’єктів та видів оплачуваних суспільно-корисних робіт 
на території Баранівської міської ради на 2019 рік, на яких будуть відбувати оплачувані 
суспільно-корисні роботи особи, яким призначено такий вид робіт, відповідно до статей 311, 
3251, 3253 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись пп. 4 п. б ст.. 38 
«Закону України про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Для відбування стягнення у виді оплачуваних суспільно - корисних робіт особами, яким 
судом призначено такі роботи визначити Баранівську міську раду та відділи: освіти та 
культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, структурні підрозділи міської ради. 

2. Затвердити  перелік об’єктів на території Баранівської міської ради та види оплачуваних  
суспільно-корисних робіт для відбування стягнення у виді оплачуваних суспільно - 
корисних робіт особами, яким судом призначено такі роботи, згідно з додатком.  

3. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
міської ради проводити виплати вказаним особам по КПКВК МБ 6030 «Організація 
благоустрою населених пунктів». 

4. Рішення набуває чинності після погодження з Баранівським районним сектором філії 
Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука. 

 

 
Міський голова                                                                                               А. О. Душко 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан  
 
 
 



 

 

 
 

 
         ПОГОДЖЕНО                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
начальник  районного сектору                                       рішення виконавчого комітету  
______________Ю. М. Осіпчук    27.12.2019 р № 284 
                                                                                                  
                                                                      ПЕРЕЛІК 

об’єктів на території Баранівської міської ради, на яких особи будуть відбувати 
громадські роботи та види безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким судом 

призначено громадські роботи 
 

№ 
з/п 

Місцезнаходження об’єкту, та вид об’єкту  Вид робіт (не пов’язаних з 
шкідливим виробництвом, ризиком 
для життя та здоров’я, яка не 
потребує спеціальної підготовки та 
певної кваліфікації ) 

м. Баранівка 
1. Вулиця Соборна благоустрій території 
2. Вулиця Звягельська благоустрій території 
3. Вулиця Європейська благоустрій території 
4. Вулиця Першотравенська благоустрій території 
5. Вулиця площа Волі благоустрій території 
6. Вулиця Пашкевича благоустрій території 
7. Вулиця Калинова благоустрій території 
8. Кладовища м. Баранівка: вул. 

Першотравенська, вул. Леваневського  
благоустрій території 

9. Пам’ятник воїнам-визволителям, пам’ятник 
Т. Г. Шевченку 

благоустрій території 

10. Пляж та прибережна смуга (р. Случ), м. 
Баранівка 

благоустрій території 

11. Сміттєзвалище на околиці м. Баранівка 
(автошлях Баранівка-Зеремля) 

благоустрій території 

12. Дитячий майданчик, вул. Соборна, м. 
Баранівка 

благоустрій території 

13. Адміністративна будівля міської ради, вул.. 
Соборна, м. Баранівка 

благоустрій території 

14. Клумби в м. Баранівка:вул. Звягельська, вул. 
Соборна, площа Волі 

благоустрій території 

15. Міський ринок: вул. Першотравенська, вул.. 
Звягельська 

благоустрій території 

16. Місця відпочинку- «Видолоч», «Журавель» благоустрій території 
смт. Полянки, с. Будисько 

1. Місцеве сміттєзвалище благоустрій території 
2. Місцеве кладовище благоустрій території 
3. Парк, вул. Паркова благоустрій території 
4. Клумби, вул.. Промислова, вул. Шкільна благоустрій території 
5. Адміністративна будівля, вул. Промислова,3 благоустрій внутрішньої та 

зовнішньої території 
6. Прибережна смуга р. Гнилуша, вул. Чижова, 

вул. Зарічна 
благоустрій території 



 

 

7. Вулиці: смт. Полянка: Зелена, пров. Зелений, 
вул. Пушкіна, вул. Західна, вул. Лісова, вул. 
Вишнева, вул. Промислова, вул. Шкільна, 
вул. 1 Травня, вул.. Паркова, вул. Молодіжна, 
вул. Південна, вул. Польова, вул. Заводська, 
вул. Гагаріна, вул. Л. Українки, вул. 
Шевченка, вул. Зарічна, вул. І. Франка, вул. 
Яновського, вул. Садова, пров. Шкільний, 
вул. Калинова, вул. Бузкова, вул. Комарова, 
вул. Коцюбинського. 
 

благоустрій території 

8. Місточки через р. Гнилушу ремонт, благоустрій 
9.  Лазня, вул. Промислова, смт. Полянка благоустрій території 
10. Пам’ятний знак односельчанам, загиблим в 

роки Другої світової війни вул.. Промислова 
та пам’ятник воїнам, загиблим в роки Другої 

світової війни вул. Чижова 

благоустрій території 

с. Берестівка, с. Мирославль, с. Ситисько, с. Зрубок 
1. Кладовища: 

за межами села Берестівка 
за межами села Мирославль 

благоустрій територій 

2. Сміттєзвалища, які знаходяться за межами с. 
Берестівка та  с. Мирославль 

благоустрій територій 

3. Клумби в с. Берестівка, вул. Шаруківська,1 благоустрій територій 
4. Адміністративна будівля с. Берестівка, вул. 

Шаруківська,1 
благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Площі для розміщення виїзної торгівлі: 
с. Берестівка, вул. Центральна; 
с. Мирославль, вул. Центральна 

благоустрій територій 

6. Прибережні смуги річок: 
в с. Берестівка, вул. Центральна та 
Лук’янівська; 
с. Мирославль, вул. Суємецька, Зарічна та 
Дубрівська 

благоустрій території 

7. Узбіччя автомобільних доріг: 
с. Берестівка- с. Мирославль, 
с. Берестівка-с. Ситисько 

благоустрій території 

8. Стихійні сміттєзвалища в межах с. Берестівка 
та с. Мирославль 

благоустрій території 

9. Вулиці: с. Берестівка: вул. Центральна, вул. 
Шосейна, 
с. Мирославль: вул. Центральна, вул. Зарічна, 
с. Ситисько: вул. Центральна, с. Зрубок: вул. 
Центральна 

благоустрій території 

с. Вірля, с. Климентіївка 
1. Кладовища с. Вірля та с. Климентіївка благоустрій території 
2. Сміттєзвалища с. Вірля, вул. Центральна та с. 

Климентіївка, вул. В. Новіцького 
благоустрій території 

3. Адміністративна будівля с. Вірля, вул. 
Центральна,3 

благоустрій території 

с. Зеремля, с. Вишнівка, с. Середня 
1. Кладовище в с. Зеремля благоустрій території 



 

 

2. Стихійні сміттєзвалища в межах с. Зеремля благоустрій території 
3. Скверик в с. Зеремля благоустрій території 
4. Старостат в с. Зеремля вул. Вишнівецька,1 благоустрій території 
5. Сільська водо мережа в с. Зеремля благоустрій внутрішньої та 

зовнішньої території 
6. Площа розміщення виїзної торгівлі в центрі с. 

Зеремля 
благоустрій території 

7. Прибережна смуга каналу в центрі с. Зеремля благоустрій території 
8. Пам’ятник загиблим воїнам в с. Зеремля благоустрій території 

с. Йосипівка, с. Табори 
1. Кладовища в с. Йосипівка, с. Табори благоустрій території 
2. Сміттєзвалище с. Йосипівка благоустрій території 
3. Вулиці с. Йосипівка:  вул. Щукіна, вул. 

Польова, с. Табори: вул. Л. Українки, вул. 
Сонячна 

благоустрій території 

4. Адміністративна будівля, с. Йосипівка, вул. 
Польова,1 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 
 

с. Марківка, с. Стара Гута, с. Глибочок 
1. Кладовища с. Глибочок, с. Стара Гута, с. 

Марківка 
благоустрій території 

2. Пам’ятники і обеліски с. Глибочок, с. 
Марківка, с. Стара Гута 

благоустрій території 

3. Вулиці: с. Глибочок: вул. Поліська, вул. В. 
Крищенка, вул. Громова, вул. Мічуріна, вул. 
Соснова, вул. Шкільна, пров. Лісний, пров. Є. 
Вітюка, пров. Колгоспний, 
с. Марківка: вул. Першотравнева, вул. 
Польова, вул. Набережна, пров. Зарічний, 
пров, Луговий, пров. Зелений, 
с. Стара Гута: вул. Л. Українки, вул. 
Волянського, вул. Садова, вул. Лісова, вул. 
Молодіжна, пров. Річковий, пров. Польовий, 
пров. Південний 

благоустрій території 

4. Адміністративна будівля с. Марківка, вул. 
Першотравнева, 46а 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Прибережна смуга р. Хомора, р. Глибочиця, 
р. Лішня, р. Случ 

благоустрій території 

6. Будинок «Школа-контора»  с. Марківка, вул. 
Першотравнева,44 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

7. Територія колишнього колгоспного двору в с. 
Стара Гута 

благоустрій території 

с. Кашперівка, с. Озерянка, с. Гриньки 
1. Кладовище с. Кашперівка благоустрій території 
2. Сміттєзвалища с. Кашперівка, с. Гриньки, с. 

Озерянка 
благоустрій території 

3. Парк с. Кашперівка та с. Гриньки благоустрій території 
4. Стадіон в с. Кашперівка та с. Гриньки благоустрій території 
5. Пам’ятний знак в с. Кашперівка благоустрій території 
6. Клумби – с. Кашперівка, вул.. Центральна,48 благоустрій території 
7. Вулиці: благоустрій території 



 

 

с. Кашперівка- Центральна, Перемоги, 
Першотравенська, Гагаріна, 8-го Березня, 
Шевченка, Лесі Українки. 
с. Гриньки- Полонська, Мічуріна, 
Партизанська, Пушкіна, Корольова, 
Молодіжна 
с. Озерянка- Лесі Українки, Шевченка 

8. Адмінбудинок старостинського округу с. 
Кашперівка вул. Центральна,48 

благоустрій території 

9. Прибережна смуга річки в с. Кашперівка благоустрій території 
с. Жари, с. Деревищина 

1. Кладовище с. Жари благоустрій території 
2. Сміттєзвалище за межами с. Жари благоустрій території 
3. Клумби с. Жари вул. Баранівська,3 благоустрій території 
4. Вулиці с. Жари: вул. Полонська, вул. Садова, 

вул. Перемоги, вул. Молодіжна, вул. 
Дубрівська, пров. Молодіжний, 
с. Деревищина: вул. Лісова  

благоустрій території 

5. Адміністративна будівля с. Жари, вул. 
Баранівська, 3 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини, с. Рудня 
1. Кладовища с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини благоустрій території 
2. Сміттєзвалища с. Рогачів, с. Острожок, с. 

Рудня 
благоустрій території 

3. Пам’ятні знаки с. Рогачів, с. Острожок благоустрій території 
4. Адміністративна будівля с. Рогачів, вул. 

Молодіжна,1 
благоустрій території 

с. Суємці, с. Володимирівка 
1. Кладовища: с. Суємці, с. Володимирівка благоустрій території 
2. Сміттєзвалище №1 

Сміттєзвалище №2 
благоустрій території 

3. Парк Слави: с. Суємці, вул. Савчука благоустрій території 
4. Вулиці: с. Суємці: вул. Шкільна, вул. 

Савчука, вул. Садова 
  

благоустрій території 

5. Адміністративна будівля с. Суємці, вул. 
Савчука, 2 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

6. Прибережна смуга р. Смолка благоустрій території 
7. Територія ринку с. Суємці, вул. Савчука благоустрій території 

с. Ялишів, с. Лісове, с. Явне 
1. Кладовище с. Лісове благоустрій території 
2.  благоустрій території 
3. Вулиці: с. Лісове: Баранівська, Молодіжна, 

Шкільна, пров. Калиновий, 
с. Ялишів: Першотравнева, Лісова, Польова с. 
Явне: Лісничевська, Молодіжна, Світанкова, 
Шкільна, Мар’янівська 

благоустрій території 

4. Приміщення старостату с. Ялишів, вул. 
Першотравнева, 29  

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Братська могила в с. Явне та с. Лісове благоустрій території 
с. Смолдирів, с. Смолка, с. Іванівка 



 

 

1. Кладовища с. Смолдирів, с. Смолка,  
с. Іванівка 

благоустрій території 

2. Сміттєзвалище с. Смолдирів благоустрій території 
3. Адміністративна будівля с. Смолдирів, вул. 

Л. Українки, 55 
благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

4. Вулиці та площі: с. Смолдирів, вул. Л. 
Українки, вул. Шевченка, вул. Садова, вул. 
Пушкіна, вул. Вишнева, вул. Шкільна, вул. 
Лугова, вул. Загребельна, вул. 
Першотравнева,  
с. Смолка: вул. Центральна, вул. Молодіжна, 
вул. Катеринівська, вул. Партизанська,  
с. Іванівка: вул. Гагаріна, вул. Урожайна, вул. 
Мирна, вул. Зарічна, вул. Дружби 

благоустрій території 

5. Прибережна смуга р. Смолка в с. Смолдирів 
та с. Іванівка 

благоустрій території 

6. Пам’ятники, обеліски с. Смолдирів, с. 
Іванівка, с. Смолка 

благоустрій території 
 

7. Парк с. Смолдирів, вул. Л. Українки благоустрій території 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради 

1. Міський стадіон  благоустрій території 
2. м. Баранівка, вул.. Соборна,40а,парково-

спортивний комплекс 
благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

Відділ освіти міської ради 
1. Баранівський заклад дошкільної освіти 

«Сонечко» м. Баранівка, вул. Звягельська,58а 
благоустрій території 

2. Дошкільний навчальний заклад «Ялинка», 
вул. Шкільна,9, смт. Полянка 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

3. Вірлянський дошкільний навчальний заклад 
«Сонечко», с. Вірля, вул. Центральна,12 

благоустрій території 

4. Рогачівська гімназія с. Рогачів, вул. 
Новоград- Волинська,102-а 

благоустрій території 

5. Острожецький дошкільний навчальний 
заклад «Дзвіночок» с. Острожок, вул. 
Центральна,95 

благоустрій території 

6. Полянківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст, 
вул. Шкільна, 11 , смт. Полянка 

благоустрій території 

7. Мирославський дошкільний навчальний 
заклад с. Мирославль, вул. Радулинська,1 

благоустрій території 

8.  Зеремлянський дошкільний навчальний 
заклад «Буратіно» с. Зеремля, вул. 
Вишнівецька,10 

благоустрій території 

9. Філія Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук 
«Зеремлянська гімназія» с. Зеремля, вул.. 
Вишнівецька,12 

благоустрій території 

10. Йосипівський дошкільний навчальний заклад 
с. Йосипівка, вул. Щукіна,20 

благоустрій території 

11. Старогутянський дошкільний навчальний 
заклад с. Стара Гута, пров. Шкільний,5. 

благоустрій території 

12. Смолдирівський дошкільний навчальний 
заклад с. Смолдирів, вул.. Лесі Українки,1 

благоустрій території 



 

 

13. Кашперівський дошкільний навчальний 
заклад с. Кашперівка, вул. Центральна,60 

благоустрій території 

14. Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст., вул. 
Центральна,50, с. Кашперівка 

благоустрій території 

15. Рогачівський дошкільний навчальний заклад 
«Калинка»с. Рогачів, вул. Новоград-
Волинська,167а 

благоустрій території 

16. Суємецький дошкільний навчальний заклад 
«Теремок» с. Суємці, вул. Савчука, 9 

благоустрій території 

17. Суємецька ЗОШ І-ІІ ст. с. Суємці, вул. 
Шкільна,60 

благоустрій території 

18. Явненський дошкільний навчальний заклад с. 
Явне, вул. Лісничевська,9 

благоустрій території 

19. Явненська ЗОШ І- ІІ ст.  с. Явне, вул. 
Лісничевська,9 

благоустрій території 

20. Смолдирівська ЗОШ І-ІІІ ст. с. Смолдирів, 
вул. Л. Українки,1 

благоустрій території 

21. Баранівський міський будинок дитячої 
творчості м. Баранівка, вул. Соборна 

благоустрій території 

22. Баранівський ліцей №1, м. Баранівка, вул. 
Соборна, 26 

благоустрій території 

23.  Філія Баранівського ліцею №1 
Старогутянська ЗОШ І ст.. с. Стара Гута, 
пров. Шкільний,5 

благоустрій території 

24. Філія Баранівського ліцею №1 Вірлянська 
ЗОШ І ст.. с. Вірля, вул. Центральна,12 

благоустрій території 

25. Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук м. 
Баранівка, вул. Звягельська,17 

благоустрій території 

26. Філія Баранівського ліцею №2 ім О. Сябрук 
«Климентіївська гімназія» с. Климентіївка, 
вул. Заграда,44 

благоустрій території 

27. Баранівська ЗОШ І- ІІ ст.. м. Баранівка, вул.. 
Степанюка,2 

благоустрій території 

28. Острожецька ЗОШ і-ІІ ст.. с. Острожок, вул. 
Центральна,81 

благоустрій території 

29. Глибочанська ЗОШ І-ІІ ст. с. Глибочок, вул. 
Поліська,24 

благоустрій території 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л.Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.12.2019                                                                                                                           №285 

Про внесення змін до рішення 
виконкому міської ради 
від 30.10.2019 року №237  
«Про розгляд клопотання директора 
ПР «Баранівський ринок» 
 

Керуючись ст. ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.     Внести зміни до рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради, від 30.10.2019 
року №237«Про розгляд клопотання директора ПР «Баранівський ринок»», а саме, 
- вважати таким, що втратив чинність підпункт 3, пункту №1; 
- доповнити рішення пунктом 2 та викласти в такій редакції: «Рекомендувати голові 
правління Баранівської райспоживспілки (Починок М.П.) оформити згідно чинного 
законодавства документацію на земельні ділянки, розташовані на території Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади, на яких здійснюється діяльність підприємства 
Баранівської райспоживспілки.»; 
- пункт 2 вважати пунктом 3; 
- пункт 3 вважати пунктом 4. 
4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради СавчукаВ.А. 

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.12.2019                                                                                                                           №286 

 
Про призначення опікуна над  
малолітнім ХХХХХХ.  
 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу 
України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 35, 37, 42 Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, розглянувши подання 
служби у справах дітей Баранівської міської ради від 24.12.2019 р., враховуючи рішення 
комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від 24.12.2019 
р., виконавчий комітет міської ради 
  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити опіку над дитиною-сиротою ХХХХХХХХХ та призначити опікуна над 
ним Ляшук Олену Миколаївну, ХХХХХХ, жительку ХХХХХХХХ. 

 
2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний 

розвиток дитини на опікуна Ляшук О.М. 
 

3. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати 
постійний контроль за умовами проживання та виховання зазначеної дитини та 
щорічно до 27 грудня готувати звіт про стан утримання, навчання та виховання 
дитини в сім’ї опікуна Ляшук О.М. 
 

4. Рекомендувати: 
4.1. Баранівському відділенню поліції Новоград-Волинського відділу Головного 
управління Національної поліції в Житомирській області (Корнієць А.) щорічно до 20 
грудня подавати службі у справах дітей Баранівської міської ради інформацію про 
відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку опікуна Ляшук О.М. та 
підопічної дитини. 
 
4.2. Управлінню праці та соціального захисту населення Баранівської 
райдержадміністрації (Ковбан М.О.) призначити та здійснювати виплату державної 
соціальної допомоги на дитину-сироту під опікою у межах видатків, передбачених у 
державному бюджеті. 

 



 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. 
Куцан. 
 

 
 
 Міський голова                                                                            А. О. Душко 
  
 
 Керуючий справами виконкому                                               Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.12.2019                                                                                                                           №287 

Про втрату статусу 
дитини-сироти 
 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», статтею 56 Цивільного кодексу України, статтею 128 Сімейного кодексу 
України, пунктом 26 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 року № 866, розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської 
міської ради від 24.12.2019 р., виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати Лисюк Жанну Іванівну, ХХХХХХ, такою, що втратила статус дитини-сироти 
у зв’язку з визнанням батьківства на підставі рішення Баранівського районного суду 
Житомирської області від ХХХХХХ р. (справа № ХХХХХХХХ) 
 

2. Визнати таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 
30.01.2019 р. № 33 «Про надання статусу дитини-сироти Лисюк Ж.І.». 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. 

Куцан. 
 
 
 
 
 Міський голова                                                                               А. О. Душко  
 
 Керуючий справами виконкому                                                 Л. Л. Куцан 
 
 


