
 
  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
20.08.2020                                                                                                                               № 128 
 
Про виконання «Програми соціального  
і економічного розвитку Баранівської  
міської об’єднаної територіальної  
громади на 2020 рік» за I півріччя 2020 року 
 
          Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель міської ради Цимбалюк Л.А. про виконання «Програми 
соціального і економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2020 рік» за I півріччя 2020 року , виконавчий комітет відмічає, що діяльність органів місцевого 
самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій об’єднаної територіальної громади 
направлялася на забезпечення розвитку підвідомчих територій, створення умов покращення 
життєзабезпечення населення об’єднаної територіальної громади. Керуючись ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШИВ:  
 
      1. Взяти до відома  звіт про виконання «Програми соціального і економічного розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» за I півріччя 2020 року  
(додається). 
     2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій об’єднаної територіальної 
громади відповідно до повноважень проаналізувати роботу ввірених підприємств за I півріччя 
2020 року , виявити причини допущених недоліків та накреслити конкретні заходи щодо їх 
усунення. 
         Особливу увагу звернути на ефективність використання ресурсів: земельних, виробничих, 
трудових, фінансових, реалізацію заходів з енергозбереження, залучення інвестицій, банківських 
кредитів та інших грошових ресурсів у виробничу діяльність, а також погашення заборгованості 
по всіх платежах до бюджету. 
        3. Подати звіт про виконання «Програми соціального і економічного розвитку Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» за I півріччя 2020 року   на розгляд сесії 
Баранівської міської ради. 
         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчого органу ради Н.В.Кокітко. 
 
Перший заступник міського голови                                                               Н. В. Кокітко       
                                                          
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 
 

 
 



 
                                                                                                                  Додаток 
                                                                                                                  до рішення виконкому 
                                                                                                                  від 20.08.2020 № 128 
 

Звіт  про виконання 
 «Програми соціального і економічного розвитку Баранівської міської 

об’єднаної  
територіальної громади на 2020 рік»  

за І –ше півріччя 2020 року 
 
             З початку 2020 року робота виконавчого комітету міської ради та його структурних 
підрозділів була направлена на реалізацію завдань та заходів Програми соціального і економічного 
розвитку Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади на 2020 рік. 

      Внесені зміни спрямовані на підвищення рівня благоустрою та інфраструктури населених 
пунктів Баранівської територіальної громади. 
             Завдяки  виваженій та принциповій  позиції виконкому ради   забезпечено  стабільність на 
території ради по основним напрямкам забезпечення життєдіяльності ОТГ. 
 

Бюджет громади  
 
Дохідна частина бюджету громади на 2020 рік сформована на підставі чинного законодавства 

з урахуванням змін і доповнень у бюджетному і податковому законодавстві, основних прогнозних 
макропоказників економічного і соціального розвитку громади та на основі очікуваної дохідної 
бази, за рахунок закріплених та власних податків і зборів, неподаткових платежів, а також 
трансфертів із районного, обласного та державного бюджету. 

Основними по наповненню бюджету об’єднаної територіальної громади є доходи від 
місцевих податків і зборів ( податок з доходів фізичних осіб, земельний податок, орендна плата за 
землю, акцизний збір, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо). 

                                                                                                        (грн.) 
№ п/п Доходи бюджету ОТГ за І-ше півріччя 2020 року Сума 

надходження 
1 Податок  на доходи фізичних осіб 19822353,27 
2 Податок на прибуток підприємств 1349 
3 Рентна плата та плата за використання інших природних 

ресурсів 
1872967,13 

4 Акцизний податок 1547772,99 
5 Податок на майно 2693113,60 
6 Єдиний податок 5896278,17 
7 Плата за надання адміністративних послуг 290035,35 
8 Державне мито 45956,88 
9 Земельний податок з юридичних осіб 465027,51 
10 Земельний податок з фізичних осіб  47849,53 

 
В спеціальному фонді міського  бюджету передбачено власні надходження бюджетних 

установ, які утримуються за рахунок коштів міського  бюджету. 
В І –му півріччі  2020 року отримано трансфертів в  сумі 45772878 грн. 
 

Інші субвенції 
 

На утримання установ, що знаходяться на території Баранівської ОТГ були виділені кошти: 



- КУ «АМОР» - 217,6тис. грн.; 
- КП «Трудовий архів» - 77,3 тис грн.; 
- КП «Баранівський МРЦ» -  362,9 тис.грн. 

 
На  виконання програм: 

- забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні на самообслуговування – 65,2 тис. 
грн.,  

- Одноразова матеріальна допомога 69,9 тис. грн.; 
-  «Спілка Чорнобильців» - 10,0 тис. грн.; 
- Програми та заходах по медицині – 798,9  тис. грн. 

 
 
Органи місцевого самоврядування 
 

В І-му півріччі 2020 року здійснювалося надання консультацій, роз'яснень установам, 
підприємствам, організаціям і громадянам, що зверталися з питань компетенції відділів, що 
функціонують у міській раді. 

З метою забезпечення прозорості та відкритості у діяльності Баранівської  об’єднаної 
територіальної громади спеціалістами, в межах їх повноважень, постійно розміщується відповідна 
інформація про свою діяльність (зокрема рішення сесій) на офіційному веб-сайті громади. Будь-
які фінансові дії відображаються в електронній системі публічних закупівель ProZorro та Е-Дата. 

На утримання органів місцевого самоврядування в першому півріччі  здійснено видатків на 
загальну суму 7 051 031 грн. , з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 6 489 986 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  119 475грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 226 164 грн.; 
- видатки на відрядження – 28 310 грн.; 
- оплата комунальних послуг – 165 723 грн.; 
- інші поточні видатки (податки)  - 21 373 грн. 
 
Інші видатки у сфері державного управління становлять 121 809 грн.,  з них: 
- придбання квіткової та сувенірної продукції – 91 534 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 3 727 грн.; 
- видатки на відрядження – 3 180 грн.; 
- виплати до грамоти міської ради - 22 984 грн.; 
- інші поточні видатки – 384 грн. 

 
 
 
           Благоустрій населених пунктів ОТГ 
 
         Проводилася і проводиться системна робота з благоустрою території Баранівської ОТГ. 

Загалом на благоустрій населених пунктів громади за перше півріччя 2020 року витрачено 
3 680 518 грн. з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 2 472 193 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  520 172 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 262 944 грн.; 
- оплата комунальних послуг – 425 209 грн. 

 
На території Баранівської ОТГ проводяться роботи по вивезенню сміття від населення та 

юридичних осіб, з прибирання та благоустрою кладовищ, прилеглих територій до магазинів та 
інших закладів комерційного призначення.  

 
Доходи по спеціальному фонду за надані послуги відділом благоустрою та ЖКГ 

Баранівської міської ради 



грн. 
№ з/п  

Назва послуг 
І півріччя 2019 

року 
 

І півріччя 
2020 року 

 
Порівняння 

1 Вивезення сміття від населення 180 281 288 384 +  108 103 
2 Вивезення сміття від юридичних 

осіб 
213454 225 254      + 11 800 

3 Вивезення сміття від населення по 
старостатах 

127 125 264 708 + 137 583 

4 Послуги ринку 65 509 33 576 - 31 933 
5 Оренда приміщень 12 046 12 841 + 795 
6 Ритуальні послуги 32 050 32 200 +  150 
7 Оренда торгового місця (реклама) 18 235 18 338 + 103 
8 Послуги по наданню довідок 15 517 8 914 - 6 

603 
 Всього: 664 217 884 215 + 219 998 

 
           В першому півріччі 2020 року по спеціальному фонду  здійснено видатків на загальну суму 
752 645 грн. , з них видатки становлять на: 

- придбання ПММ, запасних частин та господарських товарів -  540 906 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 157 732 грн.; 
- оплата комунальних послуг – 3 227 грн.; 
- навчання працівників – 1 846 грн.; 
- інші поточні видатки (податки)  -  34 508 грн.; 
- придбання захисного обладнання – 14 426 грн. 
 

В першому півріччі 2020 року придбано піщано-сольової суміші 48т. на суму 17 739 грн.,  
щебеневої суміші 610,16 т на суму 78 745 грн. та піску 310 м.куб. на суму 29 760 грн. 

ТОВ «БТТ Агро» в рахунок угоди про соціальне партнерство від 02.01.2020 р. №2  було 
виділено 205,87 т. щебеневої суміші на суму 34 999 грн, яка  використана для підсипання вулиць 
в с.Суємці. 

КП «Баранівка міськводоканал» своєчасно в робочому режимі проводяться роботи по 
усуненню аварійних ситуацій на окремих ділянках водопровідних мереж, які мають значний 
термін експлуатації. 

В першому півріччі 2020 року, придбано за власні обігові кошти новий блок повітродувки, 
на суму 90,0 тис. грн. та проведено капітальний ремонт наявного блоку, на суму 51 266,42 грн. (за 
ремонт оплата не здійснена). 

Залишаються недофінансованими роботи по реконструкції лінії електропостачання КНС-2, 
на суму 60,0 тис. грн..   

Баранівською міською радою в І –му півріччі 2020 року було виділено коштів на 
відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні послуги та розміром витрат на 
їх виробництво для   КП «Баранівка міськводоканал» 250 000 грн.   
         Енергоефективність в ОТГ 

Завдяки функціонуванню системи енергоменеджменту (постійному моніторингу 
споживання енергоресурсів, споживанню енергії залежно від погодних умов та режиму роботи, у 
т.ч. з урахуванням зміни функціонування у період карантинних обмежень) зменшилося у 
натуральному виразі у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року споживання енергетичних 
ресурсів по об’єктах комунальної сфери громади: електроенергії – на 16% (без урахування системи 
вуличного освітлення), теплової енергії – на 19%. 

З метою удосконалення управління системою вуличного освітлення закуплено у 2020 році 
25 комплектів астрономічних таймерів часу (з вбудованою програмою) у комплекті з реле напруги 
(на 30,6 тис.грн), які встановлено у м.Баранівка та Вірлянському старостаті. При цьому 
споживання по лініях, де встановлено такі таймери та активовано функція нічного відключення, 
більш ніж на 20% менше, ніж  середнє значення по вуличному освітленню громади. 



Активно проводилася робота по залученню грантових коштів у розвиток 
енергоефективності: 

На що надано грант Грантодавець, сума 
(еквівалент) 

отриманої допомоги, 
тис.грн 

Термографічне обстеження будівель КНП «Баранівська центральна 
районна лікарня» 

GIZ 
20 

Виготовлення технічного завдання на розробку ПКД комплексної 
термомодернізації Баранівського ліцею №2 

Асоціація ОТГ, GIZ 
27 

Проведення енергоаудитів з виготовленням енергетичних 
сертифікатів 4 закладів (Кашперівська та Суємецька ЗОШ, 
полікнініка, МРЦ), виготовлення ПКД «Капітальний ремонт щодо 
покращення  енергозбереження будівлі КП «Баранівський МРЦ» 

МГО "ЦСМЖР" 
 GIZ  
149 

Створення центру енергоефективності на базі Баранівського 
міжшкільного ресурсного центру (встановлення дахової сонячної 
електростанції, організація роботи класу енергоефективності) 

МЗС Норвегії 
ГО «Екоклуб» 

350 
Комплект вимірювальних приладів для ЦРЛ GIZ 

8 
Комплект вимірювальних приладів для центру енергоефективності Угода мерів 

8 
Основні питання та проблеми, що потребують вирішення: 
- забезпечення своєчасної та якісної підготовки до опалювального періоду 2020-2021рр; 
- збільшення капітальних інвестицій у сферу енергоефективності (у першу чергу на - 

завершення заміни ламп розжарення на LED-аналоги по закладах освіти; заміну утеплюючого 
шару зовнішніх тепломереж по ЦРЛ та більшості закладів освіти; завершення встановлення 
теплових екранів за приладами (радіаторами) опалення; заміну застарілих електроплит на 
харчоблоках ЦРЛ та закладів освіти; планове технічне обслуговування котельного обладнання та 
заміну того обладнання, яке морально та фізично застаріло; встановлення «розумних» систем 
керування вуличним освітленням). 

 
Освіта 
У підпорядкуванні відділу освіти перебуває 11 загальноосвітніх,  1 позашкільний заклад 

освіти,станом на 01.01.2020 року в громаді функціонує  9 закладів дошкільної освіти з режимом 
роботи 9-10,5 год (6 - ясла-садки, 3-дитячі садки) та 4  малокомплектних з режимом роботи 4 год. 
Мережа закладів загальної середньої освіти громади складається з ОНЗ «Баранівський ліцей №1», 
«Баранівський ліцей №2» з філіями, Рогачівська гімназія, 3 шкіл І-ІІІ ст., 5 шкіл І-ІІ ст.   
         За 6 місяців 2020 року касові видатки загального фонду склали 47,256 млн. грн., із них освітня 
субвенція –28,441 млн. грн., видатки спеціального фонду – 679,167 тис. грн. Відсутня 
заборгованість із виплати заробітної плати педагогам шкіл: виплачено зарплату, відпускні, 
матеріальну допомогу на оздоровлення всім працівникам відділу освіти Баранівської міської ради.  
    Усі кошти, що надійшли з місцевого бюджету в 2020 році використані повністю, у тому числі 
44,37млн. грн. на заробітну плату, 1,27млн.грн. на енергоносії, 666,7тис. грн. на продукти 
харчування, 534,474 тис.грн.на госптовари, матеріали, ПММ тощо. 
   У бюджет 2020 року заклали середню вартість обіду в закладах загальної середньої освіти до 15 
грн. та норми вартості середньоденного харчування дітей у закладах дошкільної освіти.   
 
№ 

п/

п 

Назва проекту Загальна 

вартість 

(тис.грн.

) 

Державни

й бюджет 

Вико 

нання 

Місцеви

й 

бюджет 

Вико

нання 

Інші 

дже

рела 

Вик

онан

ня 



1 Капітальний ремонт 1 
поверху Баранівського 
ліцею №1 зі 
встановленням 
витяжної вентиляції 
внутрішніх вбиралень 
на 2 та 3 поверхах 
 

У межах 

передбач

ених 

асигнува

нь 

 0,00  0,00 - - 

2 Будівництво 
спортивного залу 
Баранівської ЗОШ І-Ш 
ступенів №2 ім.Ольги 
Сябрук, за 
адресою: 
вул.Звягельська, 17 
м.Баранівка, 
Житомирської області 
 
 
 
 
 
 
 

6 
571315,0

0 

657131
5,00 

0,00 - - - - 

3 Закупівля обладнання 
для шкільних їдалень 
Оголошені відкриті 
торги 

1000000,

00 

900000,00 0,00 100000,0

0 

0,00 - - 

4 Капітальний ремонт 
харчоблоку 
Баранівського ліцею 
№1  
Проведений демонтаж 
власними силами 

У межах 

передбач

ених 

асигнува

нь 

    - - 

 

 

5 Реконструкція 
термомодернізації 
будівлі ДНЗ "Сонечко" 
за адресою: 
вул.Звягельська,58а, 
м.Баранівка 
Житомирської області 
 

1313910,

00 

- - 1313910,

00 

0,00 - - 

 

 

6 Реконструкція 
Баранівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів у заклад 
дошкільної освіти  

500000,0

0 

- - 500000,0

0 

0,00 - - 

 

7 Реконструкція котельні 
Баранівського ліцею 
№1 за адресою : 
Житомирська область 
м. Баранівка вул. 
Соборна,26 з 
переводом на 

7181748,

00 

  7181748,

00 

0,00 - - 



альтернативні види 
палива 

8 Придбання та 
встановлення 
лічильника обліку газу 
Полянківська ЗОШ І-ІІІ 
ст. 
 
Виготовлено ПКД 
 

У межах 

передбач

ених 

асигнува

нь 

   26000

,00 

- - 

9 Придбання та 
встановлення 
лічильника обліку газу  
філія Баранівського 
ліцею №1 Вірлянська 
ЗОШ І ст. 
 
Виготовлено ПКД 

У межах 

передбач

ених 

асигнува

нь 

   23000

,00 

- - 

10 
Придбання та 
встановлення 
лічильника обліку газу   
Баранівський ДНЗ 
"Сонечко" 
 
Виготовлено ПКД 

У межах 

передбач

ених 

асигнува

нь 

   29000

,00 

- - 

11 

Придбання 
сертифікованих 
пожежних сигналізацій 

У межах 
передбач

ених 
асигнува

нь 

    - - 

                    КП «БМРЦ» із початку півріччя не припиняв  роботу та виконував свою діяльність, а 
саме : 

- Проводив навчальний процес. 
Уроки трудового навчання відвідали – 423 школярі   

- Позашкільна  освіта.          
Гуртки  – відвідало 95 дітей. 
         Проведено 5 відкритих майстер класів , заключено договір про співпрацю із Баранівським 
реабілітаційним центром. 
 
         Під час карантину КП «БМРЦ» переформатували свою роботу для допомоги медикам та 
жителям громади. На 3D-принтері почали друкувати захисні щитки для обличчя та шити маски на 
власному швейному обладнанні. Першу партію — 25 захисних щитків передали медперсоналу 
центральної районної лікарні, яка перебуває на балансі Баранівської ОТГ, 6 благодійно передано 
на швидку, ще 12 щитків надрукували на замовлення сусідньої Дубрівської ОТГ. 
        Загалом було виготовлено 50 щитків та 550 масок. У травні БМРЦ виграв свій перший тендер 
на пошиття 8500 штук захисних масок для розповсюдження по об'єднаних територіальних 
громадах України. Під час реалізації даного тендеру для населення було відкрито додаткові робочі 
місця на базі міжшкільного ресурсного центру. 
       Столярний та тепличний коворкінги також активно роблять вклад в розвиток підприємства. 
Столярний постійно приймає замовлення, як від населення так і від державних структур. Великим 
попитом користується сувенірна продукція, від столярного коворкінгу,  яка відповідає чудовій 
якості та низькій ринковій ціні. 
        Тепличний коворкінг також виконав замовлення на саджанці квітів для Баранівської ОТГ на 
суму 38 800грн. На даний час проходить сівозміна. Цього року засадили різні види екзотики, 
планується впровадження грибництва.  



        Загалом на дане півріччя КП «БМРЦ» має 250 888грн. власних надходжень та 362 882 грн. із 
місцевого бюджету. 
 
Соціальна сфера 
 

Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує реалізацію 
державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту населення. 

При управлінні діють:  
- Центр надання соціальних послуг; 
- Відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення; 
- Багатофункціональний центр реабілітації; 
- Відділ бухгалтерського обліку. 

Центр надання соціальних послуг відповідно до Державних стандартів надає соціальні 
послуги: 

- Догляд вдома; 
- Соціальний супровід; 
- Інтеграція / реінтеграція; 
- Консультування; 
- Представництво інтересів; 
- Соціальна профілактика; 
- Соціальне таксі; 
- Натуральна допомога; 
- Інформування; 
- Телефон гарячої лінії. 
На обслуговуванні у центрі надання соціальних послуг управління соціального захисту 

населення Баранівської міської ради перебуває 295 одиноких непрацездатних громадян, які 
отримують послугу «догляд вдома»,  із них: 
 225 – на безкоштовному обслуговуванні; 
 70 -  на платному обслуговуванні,  яких обслуговує 29 соціальних робітників,  
2 соціальних робітника з комплексного ремонту та 2 сестри медичні. 
 
Виявлено осіб громади, які потребують надання  соціальних послуг – догляд вдома (68 чол.). На 
даний час перебувають у списку резерву. 
             За звітний період надано 61719 послуг, із них 868 платних послуг на суму -32299,81 грн. 
          Медичними сестрами надано 5079 соціально - медичних послуг для 472 осіб. 
          Соціальними робітниками з комплексного ремонту надано 429 послуг для 141 підопічного  
(порізка та порубка дров; чистка садків; дрібний ремонт, обкошування прибудинкової території та 
інше).  
 Діє  послуга «Соціальне таксі».  Надано 150 послуг по перевезенню осіб (дітей) з 
інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.  Спецавтомобіль використовувався 
для обстеження сімей, які  виховують дітей з інвалідністю, з метою вивчення потреб та подальшого 
надання послуги реабілітації даним дітям. 

Надано допомогу для 16 осіб, які проживають на території ОТГ та опинилися в складних 
життєвих обставинах (проходження медичного обстеження, оформлення матеріальної допомоги, 
оформлення субсидії, оформлення пакету документів для влаштування в будинки-інтернати, 
підготовка документів на розгляд опікунської ради, сприяння у поновленні втраченого паспорта).  

В центрі надання соціальних послуг управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради на обліку перебуває 56 сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, в яких 
виховується 160 дітей.  Здійснено 131  виїзд та обстежено 251 сім’ю , в яких виховується 545 дітей.        
      Під соціальним супроводом перебуває 21 сімя, яка опинилися у СЖО. Даним сім’ям було 
надано 1003 соціальні послуги. В ході соціального супроводу, надано допомогу  в оформленні 
соціальних виплат, сприяння у поновленні втраченого паспорта, в отриманні благодійної, 
матеріальної допомоги.  
 



Проведено бесіди з батьками, в яких діти повернулись із закладів інституційного догляду в 
Житомирській області щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, а 
саме, подальшого їх навчання в ЗОШ громади за індивідуальною формою. 

Проводиться акція «»Безпечні канікули», яка спрямована на роботу із сім’ями та дітьми, що 
опинилися в складних життєвих обставинах, щодо дотримання правил дорожнього руху, безпеки 
на вулиці, пожежної безпеки та поводження з електроприладами, поведінки на воді під час літніх 
канікул, а також відповідальності батьків за життя і здоров’я дітей. 

Під соціальним супроводженням перебуває 4 прийомні сім’ї, в яких виховується 5 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 Постійно проводиться інформаційно – консультативна робота щодо надання 
соціальних послуг у громаді. Надано 352 інформаційно-консультативних послуг (допомога в 
аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану 
виходу із складної життєвої ситуації; психологічне консультування; сприяння в отриманні 
правової допомоги). 
 Проведена профілактична робота  із особами, які умовно засуджені та перебувають на 
обліку в районному секторі з питань пробації (28 осіб). Розповсюджено рекламно – інформаційні 
матеріали щодо надання соціальних послуг у громаді. 
Отримано благодійно безкоштовну гуманітарну допомогу від:  
      - МБФ «Олива»  -  5543 одиниці (3476 кг.) ; 

- БО «Благодійний фонд «Міжнародна асоціація підтримки України» – 1257 одиниць; 
- БО «БФ «КАРІТАС - ПЕЧЕРСЬК» – 627 одиниць. 

Разом отримано 7427 одиниць. 
 
Видано гуманітарну допомогу в кількості 10961 одиниця, а саме: 

- 68 сім’ям  (208 осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах  - 2782 одиниці одягу, 
взуття, постільне тощо; 

- 14 багатодітним сім’ям  (65 особам) - 920 одиниці одягу, взуття, постільне тощо; 
- 7 особам з інвалідністю - 83 одиниці гуманітарного одягу, взуття, тощо; 
- 3 сім’ям (учасникам бойових дій) – 87 одиниць гуманітарного одягу та постільне; 
- 100 особам ( підопічні ) - 305 одиниць гуманітарного одягу та постільне; 
-    31 соціальному робітнику - 131 одиниця (спец. одяг). 
-  33 особи громади отримали засоби реабілітації (діти війни, учасник війни, пенсіонери, 

особам з інвалідністю, СЖО) в кількості 36 одиниць ( інвалідні візки, ходунки, ліжко 
функціональне, матрац функціональний, стільці туалетні, підлокітники). 

- 112 осіб забезпечено засобами гігієни (памперси, прокладки) в кількості 2018 одиниць. 
 

В період карантину, завдяки благодійній допомозі надано допомогу продуктами харчування, а 
саме:  

- 65 сім’ям, які опинилися в СЖО; 
-286 підопічним центру; 
- 112 учасникам ліквідації та вдовам учасників ліквідації внаслідок аварії на ЧАЕС; 
- 17 ветеранам Другої Світової війни. 

Працівникам управління роздано: 
-  медичні маски - 490 шт.;  
-  одноразові медичні рукавиці –431 шт.;  
-  халати б\в –33 шт.;    
-  дез. розчин -  3000 мл.  

За І півріччя 2020року відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки 
населення прийняв, перевірив та віддав на опрацювання до РУПСЗН 1607 справ із соціальної 
підтримки населення від 12 старостатів Баранівської ОТГ. З них 394 – допомог (соціальних 
допомог малозабезпеченим сім’ям, допомог при народженні дитини, допомог одиноким матерям, 
допомог особам з інвалідністю і особам, які здійснюють догляд), 386 справ по  пільгам та 827 справ 
по субсидіях на тверде паливо та житлово-комунальні послуги. 

За період з 01.01.2020р. по 30.06.2020р. відділом адміністрування всіх видів соціальної 
підтримки населення  сформовано, перевірено та засобами електронного зв’язку через 



інформаційну систему Мінсоцполітики надіслано до РУПСЗН 996 електронних справ по 
допомогах, субсидіях та пільгах.  

Програмний комплекс «Соціальна громада» підключено у 10 старостатах Баранівської ОТГ. 
В травні 2020 р. програмний модуль криптографічного захисту інформації  «Криптосервер» та ПК 
«Соціальна громада» було встановлено в Берестівському старостаті. Було проведено навчання 
діловода Берестівського старостату по роботі в ПК Соціальна Громада (заповнення електронних 
заяв та декларацій, сканування та прикріплення електронних документів до заяв та редагування 
даних у програмі).  

Щомісячно на Мінсоцполітики відділом адміністрування подається Звіт щодо переліку 
індикаторів оцінювання функцій у сфері надання адміністративних послуг соціального характеру 
мешканцям Баранівського ОТГ суб’єктами впровадження програмного комплексу «Інтегрована 
інформаційна система «Соціальна громада». 

26.02.2020р. урядом було прийнято Постанову №148, якою затвердили надання грошової 
компенсації частини витрат на здійснення заходів з виконання державних програм соціального 
захисту населення. Бюджетні кошти надаються виконавчому органу громади за надання послуг з 
приймання документів для призначення справ із соціальної підтримки населення в електронній 
формі з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики. Одна електронна справа 
оцінюється в 15 грн.  

Відділ адміністрування щомісяця подає Заявку для компенсації наданих послуг з 
приймання документів для призначення соціальної підтримки в Департамент праці, сімейної та 
соціальної політики. За період з 01.04.2020 по 31.05.2020р. надано грошову компенсацію за 
надання послуг в сумі 2370 грн. 

Щомісяця проводилися навчання діловодів щодо змін у законодавстві. Було проведено 38 
навчань  про зміни в прийомі документів на допомогу, про призначення та порядок прийому 
документів на субсидію, про безготівкову та готівкову форми субсидій, монетизацію пільг.  Щодня 
в телефонному режимі і по віддаленому доступі в програмі Team viewer  надаються консультації 
для діловодів щодо правильності прийому документів із соціальної підтримки населення.  

На запити діловодів сформовано та передано до справ з допомог 156 довідок з БРЦЗ, ТОВ 
ЖОЕК та ТОВ Житомиргаззбут, що значно спростило процес формування пакету документів на 
допомогу для заявників.  

Спеціалістом відділу адміністрування проводяться виїзди до заявників додому по запитах з 
РУПСЗН з метою проведення обстеження матеріально-побутових умов. За результатами 
обстежень складено 212 актів обстеження матеріально-побутових умов та передано в РУПСЗН для 
призначення субсидій та допомог. 

Також відділ адміністрування забезпечує мешканців старостатів повідомленнями про 
результати призначення допомог та субсидій та довідками на безкоштовне харчування в 
дошкільних закладах, загальноосвітніх шкіл. 

 За період з січня по червень 2020 р надано 381 повідомлення про призначення допомог, та 
1485 повідомлення про призначення житлової субсидії. 

У відділ також напряму звертаються громадяни за консультацією по субсидіях та 
допомогах, пільгах. Надано інформаційно-консультативних послуг – 179. 

На засідання Комісії по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової 
матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ відділом адміністрування підготовлено 
реєстри виплат по перерахуванню матеріальної допомоги на суму 65900,00 грн. Підготовлено звіти 
на фінансове управління про надання матеріальної допомоги з місцевих бюджетів (КЕКВ 2730).  

За І півріччя 2020 року (січень, лютий та перша половина березня (до 13.03)) в 
багатофункціональному центрі реабілітації УСЗН послуги реабілітації отримали 36 дітей. З них 
17 дітей, що належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (що складає 94% від усіх 
потребуючих даної послуги) та 19 дітей з інвалідністю (що складає 22% від усіх потребуючих 
даної послуги). Реабілітаційні послуги отримали 3 дитини з інших ОТГ (1 дитина з Довбиської 
ОТГ та 2 дитини з Дубрівської ОТГ). 

Свою роботу після карантину багатофункціональний центр реабілітації відновив 23 червня. 
Курс реабілітації в червні розпочали 7 дітей (4 дитини, що належать до групи ризику щодо 
отримання інвалідності та 3 дитини з інвалідністю (з них 1 дитина з Довбиської ОТГ)).  



 

Були проведені такі виховні заходи: 

1) «Зима – весела пора» - виставка дитячих малюнків, композицій та аплікацій (27-31 
січня) 

2) «Як то гарно і казково чути українську мову» - виховний захід до Міжнародного дня 
рідної мови (21.02). Всі учасники заходу отримали подарунки від Organic Milk. 

3) «Мати, жінка – оберіг, надія» - виховний захід до Міжнародного жіночого дня (6.03)  
До Міжнародного дня захисту дітей всі діти з інвалідністю Баранівської ОТГ отримали 

подарунки (Organic Milk). 

Завдяки співпраці з МРЦ «Мрії в дії» діти, що проходили реабілітацію були залучені до 
майстер-класів з виготовлення «валентинок» та інших виробів.  

Завдяки послузі «Соціальне таксі» в лютому послуги реабілітації отримали діти з 
Смолдирева, Суємців та Зеремля (6 дітей, в тому числі 1 дитина отримувала послуги фізичної 
реабілітації вдома (патронаж)). 

На виконання  Програми економічного і соціального розвитку Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, Управлінням соціального захисту здійснюються 
заходи для  забезпечення мети Програми. За 6 місяців  2020року, не зважаючи на складні, 
непередбачувані обставини, що склалися, вдалося вирішити ряд питань. Завершено капітальний 
ремонт багатофункціонального центру реабілітації ( 213,3тис.грн.). На даний час існує ще ряд 
проблем, що заплановано вирішити  у 2020 році, які зазначені в Програмі,  зокрема:  

- для підвищення  якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних 
життєвих обставинах та потребують соціальних послуг, передбачених законодавством, існує 
потреба у впровадженні нових послуг. Але на даний час приміщення (бувше Товариства Червоного 
Хреста), в якому можливо реалізувати дані плани потребує ремонту покрівлі . 

Планується розширення послуг для батьків, які виховують дітей з інвалідністю: послуга 
«Денного перебування», послуга «Тимчасовий відпочинок»,  послуга «Кризовий центр» (до 2025 
року), придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа (необхідні документи згідно з Постановою КМУ від 15.11.2017 № 877 «Про Порядок та 
умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
01.06.2020 № 515 подано на розгляд в ОДА). 

З метою реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей,  запобігання 
дитячій бездоглядності та безпритульності у структурі виконавчих органів міської ради 
функціонує служба у справах дітей Баранівської міської ради зі статусом юридичної особи. 

Станом на 01.07.2020 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 77 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 20 дітей-сиріт та 57 дітей, 
позбавлених батьківського піклування.  

Протягом I півріччя 2020 року надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 7 дітям, 5 влаштовані в сім’ї опікунів/піклувальників. 

Станом на 01.07.2020 року на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах перебуває 67 дітей.  

Протягом I півріччя 2020 року поставлено на облік дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах служби у справах дітей 32 дитини. 



Протягом I півріччя 2020 року ініційовано проведення 10 засідань Комісії з питань захисту 
прав дитини (розглянуто 49 питань). 

На засідання виконавчого комітету міської ради службою винесено на розгляд 25 питань 
для прийняття відповідних рішень. 

З початку 2020 року проведено 12 профілактичних рейдів «Діти вулиць», «Кризова сім’я», 
«Літні канікули» спільно з фахівцями із соціальної роботи управління соціального захисту 
населення, інспектором з ювенальної превенції Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП 
ГУМН в Житомирській обл., директором благодійного фонду «Карітас-Спес Баранівка», 
представниками старостинських округів Баранівської міської ради, медичними працівникам, 
інспектором Баранівського РС УДСНС, переважна кількість яких перебуває у складних життєвих 
обставинах. 

В процесі роботи з батьками проведено бесіди щодо наслідків безвідповідального 
батьківства, профілактики нещасних випадків серед дітей, необхідності дотримання правил 
пожежної безпеки, безпеки на водоймах, підготовки дітей до школи, до осінньо-зимового періоду, 
а саме своєчасної заготівлі твердого палива, перевірки справності пічного опалення, прочищення 
димоходів, утеплення вікон, налагодження побуту та інше. Проведено обстеження 95 сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом вказаного періоду до служби у справах 
дітей надійшло 46 звернень жителів громадян з різних питань, що належать до компетенції служби 
у справах дітей 

 
 
Надання адміністративних послуг. 
          З метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг, Баранівською міською 
радою 05 червня 2020 року прийнято ряд рішень, направлених на виконання зазначеної мети, а 
саме: затверджено Концепцію модернізації системи надання адміністративних послуг 
Баранівської територіальної громади на 2020-2022 роки, утворено відділ організації надання 
адміністративних послуг, визначено Центр надання  адміністративних послуг як постійно діючий 
робочий орган, утворено 4 віддалених робочих місця ЦНАП в населених пунктах (смт. Полянка, 
с. Рогачів, с. Глибочок, с. Кашперівка) , затверджено Регламент роботи ЦНАП, доповнено перелік 
адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП Баранівської міської ради, їх кількість 
збільшено до 123. 
       В березні 2020 року підписано Угоду про партнерство з Програмою «U-LEAD з Європою» - 
програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні в сфері надання 
адміністративних послуг, що фінансується Європейським Союзом.  
        Підписано протокол про співробітництво з районною державною адміністрацією у сфері 
реєстрації речових прав і з червня 2020 року відновлено надання послуг з реєстрації речових прав 
через ЦНАП. 
       Також, в січні та лютому 2020 року (до початку карантинних обмежень) мобільним сервісним 
центром МРЕО через ЦНАП Баранівської міської ради громадянам надавалися послуги по 
реєстрації та перереєстрації транспортних засобів та заміні водійських посвідчень.    

За 6  місяців 2020 року громадянам було надано 3815 послуги за 123 видами,  а саме: 
- у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, та громадських 
формувань – 104 послуги; 
- у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, та громадських 
формувань, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 238 послуг; 
- у сфері надання послуг мобільним сервісним центром МРЕО – 43 послуги; 
- у сфері надання адміністративних послуг відділом Держгеокадастру у Баранівському 
районі – 832 послуги; 
- у сфері надання адміністративних послуг відділом містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності виконавчого комітету Баранівської міської ради  – 882 послуги; 
- послуги ДМС – 8 послуг; 
- послуги он-лайн – 475 послуг; 



- консультативні послуги – 1233 послуги. 
            У 2018 році Баранівська міська рада отримала державну підтримку на створення та 
забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг, у тому числі послуг 
соціального характеру, у форматі «Прозорий офіс» за рахунок державної субвенції на будівництво 
нового приміщення центру надання адміністративних послуг, в якому будуть розміщуватися усі 
соціальні служби міста і району. Це дасть змогу збільшити кількість видів наданих 
адміністративних послуг та отримувати усі  послуги в одному приміщенні. На даний час 
будівництво продовжується, його завершення планується до закінчення цього року. Наприкінці 
завершення будівництва планується співпраця з ТОВ «Сенсорні системи України», які 
спеціалізуються на розробці, виробництві, постачанні і сервісному обслуговуванні систем 
управління потоками відвідувачів для встановлення електронної бази керування чергою звернень.    
             ЦНАП здійснює свою діяльність за принципом «Єдиного вікна», тобто прийом документів 
та видача результатів послуг здійснюється виключно через адміністраторів відділу надання 
адміністративних послуг. 

ЦНАПом Баранівської міської ради надаються послуги громадянам як нашої, так і інших 
громад.  
Реєстраційна служба Баранівської міської ради    на території Баранівської об’єднаної 
територіальної громади у І півріччі 2020 року здійснювала державну політику у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб та  фізичних осіб-підприємців,  реєстрацію/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування осіб в межах повноважень, передбачених законодавством України, 
нормативно-правовими актами та Положенням про Службу. 

За  І півріччя 2020 року реєстраційною  службою надано 1911 адміністративних послуг, у 
т.ч.: 

 у сфері  реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб : 
 зареєстровано місце проживання 259 осіб; 
 знято з реєстрації місця проживання 308 осіб;  
 видано довідок про реєстрацію місця проживання –647; 
 внесено зміни, пов’язані з перейменуванням вулиць, змін нумерації будинків -483; 
 видано будинкових книг -30;  

Станом на 01.01.2020 р. в реєстр Територіальної громади внесено 13391 осіб. 
 у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців проведено 

державну реєстрацію:  
         -  42 фізичних осіб-підприємців, у тому числі - 26,  у яких місце проживання зареєстроване 
на території  Баранівської ОТГ;  
          -  3  юридичних осіб, у т.ч. 1- здійснюватиме діяльність на території Баранівської ОТГ;   
          -  змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, юридичну особу,  у тому числі змін 
до установчих документів юридичної особи,  що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань –28; 
          - припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням-26 у 
т.ч.17 осіб, у яких місце проживання зареєстроване на території  Баранівської ОТГ;  
         - припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі смерті -1, яка 
проживала  на території  Баранівської ОТГ; 
         -  внесено 1 рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації; 
         - виправлення технічних помилок в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань –7; 
         - проведена актуалізація даних по юридичній особі в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань -9; 
         - надано виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних  осіб-підприємців 
та громадських формувань -56; 
        - надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань-9; 
       - здійснено  1 зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації змін про 
юридичну особу терміном на 15 календарних днів; 



      - зроблена 1 відмова у державній реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – 
підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань.  
     Також реєстраційною службою Баранівської міської ради надавались численні консультації  
громадянам  України, фізичним особам – підприємцям, юридичним особам з питань 
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надавались відповіді на адвокатські запити, 
запити Баранівського районного суду, інших державних органів, підприємств, установ та 
організацій.   

           
Культура та спорт 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту (далі по тексту - Відділ) є виконавчим органом 
Баранівської міської ради, створений Баранівською міською радою, підзвітний і підконтрольний 
їй. Підпорядковується відповідним органам виконавчої влади щодо здійснення делегованих 
повноважень. 
      Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із 
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. 
     Засновником Відділу є Баранівськаміська рада, яка здійснює контроль за його діяльністю. 

     Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації 
кожного громадянина, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів 
територіальної громади в сфері культури, державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, 
розвитку фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих 
програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та 
інтересів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. Робота установ культури 
громади спрямована на задоволення потреб людини у розвитку своєї особистості, творчого 
потенціалу, збереження і примноження національного скарбу-фольклору, збереження історико-
культурної спадщини, естетичного виховання і навчання дітей, потреб у спілкуванні. 
Особливий акцент у роботі закладів культури – це робота з дітьми та молоддю, створення умов 
для їх духовного і творчого зростання та збагачення на кращих зразках української та світової 
культури.     
      Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту підпорядковані та підзвітні наступні заклади:     

 Міський будинок культури ім. А. Пашкевича;     
 Міський стадіон;     
 Баранівська дитяча юнацька спортивна школа;     
 Баранівська школа мистецтв;      
 Баранівський історико-краєзнавчий народний музей;     
 Баранівська бібліотека для дорослих та дітей;     
 Сільські будинки культури та клуби об’єднаної громади;     
 Будинок культури  смт. Полянка.  

При громаді діють колективи, які носять почесне звання «народний»: 

 народний аматорський хор «Прислуч»  
 народний аматорський чоловічий гурт «Козаки-козаченьки»  
 народний самодіяльний фольклорний колектив «Льонок» 
 зразковий  духовий оркестр  
 зразковий дитячий вокальний ансамбль «Ейс» 

       На території громади функціонує Баранівська дитячо-юнацька спортивна школа, в якій 
систематично займається 302 дитини з таких видів спорту: футбол, волейбол, легка атлетика та 
важка атлетика. ДЮСШ забезпечено необхідним спортивним інвентарем та спортивними 
спорудами. Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту  виданий наказ про покращення роботи 
Баранівської ДЮСШ щодо розвитку спорту, підготовки спортсменів до складу збірних команд 
області. З цією метою діють відділення ДЮСШ в смт. Першотравенськ, та смт. Полянка.  Протягом 
даного періоду проведено 12 місцевих змагань, 6 з яких мали статус відкритих, взяли участь  у  5  
обласних. В громаді велика увага приділяється розвитку спорту серед ветеранів. Проведено  міські 
змагання серед ветеранів з волейболу, футболу, тенісу настільного та шахів. Систематично 
займається фізичною культурою і спортом близько 70 спортсменів ветеранів. 



         Також велика увага приділяється залученню до занять спортом людей з обмеженими 
фізичними можливостями.  Створені умови для заняття  регбі на інвалідних візках.      Закуплені 
спеціальні візки та тенісний стіл. 
        За станом на 01.07.2020 року в громаді нараховується 82 спортивні споруди: 1 стадіон, 61 
площинних споруд, 7 футбольних полів, 13 майданчиків з тренажерним обладнанням, 1 тенісний 
корт, 2 майданчика з синтетичним покриттям, 8 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 
8 спортивних залів, 1 фізкультурно-оздоровчий зал.           
          Станом на 01.07.2020 р. 18 спортивних споруд Баранівської ОТГ внесені до Єдиного 
електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд.                
          На галузь фізична культура і спорт в 2020 р. було виділено: на утримання Баранівської 
ДЮСШ затверджено  932 тис. грн., спортивні заходи 70 тис. грн. утримання стадіону 918,5 тис. 
грн. та фінансова підтримка ФК «Керамік» 100 тис. грн. 
           Показники по заходах: 
         На проведення заходів культури було затверджено  150 тис.  грн.  коштів загального фонду.  
          На протязі 1 півріччя 2020 року були проведені слідуючі культурно-мистецькі заходи: 

Театралізоване дійство «Україна колядує» 

«Різдвяний вернісаж»- виставка робіт художників – аматорів Баранівської ОТГ та 
художників Житомирської області 
Святкування Водохреща 

Урочистості з нагоди Дня соборності України. Покладання квітів до пам’ятника 
Т.Г.Шевченку 
Вшанування пам’яті жертв Голокосту (покладання квітів) 

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Покладання 
квітів до пам’ятного знаку воїнам-афганцям 
День героїв небесної сотні (покладання квітів) 

Міжнародний День прав жінок і Миру 

Урочистості до Дня народження Т.Г.Шевченка 

           Інші культурні заходи були відмінені в зв’язку з пандемією. 
За 1 півріччя 2020 року Баранівським історико-краєзнавчим народним музеєм проведено 35 
екскурсій, які відвідали 628 чоловік. 
           Бібліотечні заклади отг: 
Бібліотечний фонд громади становить 159,1 тис. примірників 
      За  1 півріччя 2020 року послугами бібліотеки скористалися - 1887  читачів, проведено 34630 
книговидач, постійно проводяться тематичні заходи, книго- виставки, фотовиставки та інші 
заходи. Також працівники бібліотек приймають участь у всіх культурних заходах, які проходять 
на території громади. 
       В Баранівській школі мистецтв навчається 314 дітей, з якими займається 24 викладачі. В школі 
діють такі відділи: фортепіанний – де займається 37 дітей; народний відділ - 22 дитини; гітара – 26 
дітей; скрипка - 22 дитини; хореографія - 81 дитина; художній відділ -72 дитини; духовий відділ - 
31 дитина та вокал – 23 дитини. Вихованці брали участь у різних конкурсах.  
На утримання Баранівської школи мистецтв у 2020 році затверджено 2794,5 тис грн. коштів 
загального фонду та 200 тис.грн. коштів спеціального фонду. Надійшло за 1 півріччя  145,6 тис 
грн. батьківської плати. 
  
Для покращення матеріальної бази в 2020 році : 
Для міського стадіону було благодійно передано бесідку на суму 10 тис. грн. 
В Будинок культури с. Суємці передано благодійно  мікрофони на суму 3,6 тис. грн. та придбано 
стільці хромові на суму 6 тис. грн.,Будинок культури с. Мирославль передано благодійно 
мікрофони та стійки мікрофонів на суму 3,3 тис. грн., в МБК ім.. А.Пашкевича придбано мотокосу 
на суму 2,4 тис. грн. 
Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного 
громадянина, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної 



громади в сфері культури, державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, розвитку фізичної 
культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу 
комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади.  
 Проблемні питання: 

- ремонт приміщення бібліотеки, побудова туалету; 
- придбання комп’ютерного обладнання; 
- виділення  коштів  з  місцевого  бюджету  на  поповнення  книжкових  фондів. 
- Кража  музичної апаратури в БК с. Климентіївка на суму 16 тис. грн 

 Першочергові  проблеми  історико – краєзнавчого  музею: 
1. Установка приладів обігріву у музеї фарфору, заміна вхідних дверей,  закінчення ремонту 
туалету, ремонт зовнішньої стіни приміщення, переобладнання системи освітлення. 

      2.  Виготовлення інформаційних банерів, стендів та стелажів, поличок та підставок. 
      3.  Придбання мультимедійної  дошки. 
                 Цілі та завдання на 2 півріччя 2020 року  
 В 2 півріччі  2020 року планується проводити спортивні та культурні заходи відповідно до 
затверджених планів та паспортів бюджетних програм.  
          Очікувані результати: 

- Забезпечення надання якісної початкової музичної, хореографічної освіти 
образотворчого мистецтва та художнього промислу; 

- Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов 
для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та 
освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів; 

- Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних 
традицій, збереження популяризації духовного надбання нації та зміцнення 
культурних традицій, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів;  

- Збільшення кількості спортсменів регіону які приймають участь в регіональних та 
всеукраїнських змаганнях та посідають призові місця, представлення спортивних 
досягнень спортсменами збірних команд області і на всеукраїнських змаганнях з 
олімпійських видів спорту, підготовка спортивного резерву та підвищення  рівня 
фізичної підготовленості дітей;  

 
Охорона здоров’я 
 

Медична галузь Баранівської  ОТГ представлена: 
Первинна ланка  

1. КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської міської ради надає першу 
медичну допомогу населенню Баранівської ОТГ.   
Мережа :  

-  об’єкти всього - 20 одиниць; 
-    Лікарські амбулаторії – 6 , з них – загальна практика сімейна медицина – 6 ( 
Баранівка,Суємці, Кашперівка,   Полянка, Рогачів, Першотравенськ).  
-  Фельдшерсько-акушерських пунктів –    0 
-  Фельдшерських пунктів – 14 

 -  Забезпеченість  ліжками  денного стаціонару -  0. 
   (наказ по ЦПМСД - № 83  від 29.11.2018)  
- Наявність аптек та аптечних пунктів : 
- Лікарняна аптека – 1 
- Приватні : аптека  -  1; 
- аптечні кіоски – 3; 
- аптечний пункт – 1 
-  Аптека Баранівська КП «Полісся Фарм» і підпорядковані їй : 
- Кашперівська аптека № 168; 
- Суємецька аптека № 185; 
- аптечний пункт в районній поліклініці; 



Всі аптечні  заклади надають  знижку  ветеранам при наявності рецепту.  
Реалізація лікарських засобів в ФП  проводиться згідно договорів. 
 
2.  Фінансування закладу :  

- Бюджет КНП «Центр ПМСД» –6910900,00 грн 
- Інші надходження спеціального фонду (субвенція) –  0,00  
- Касові видатки, в тому числі загальні суми на 1-го жителя в порівнянні  з минулим роком  

(в гривнях). 
 За І півріччя 

2020р. 
За  І півріччя 

2020 р. 
на 1-го жит. 

За І півріччя 
2019 р. 
на 1-го 
жителя 

Відхилено 
+ (-) 

    Всього:          6910900,00 259,5 273,77  

      В т.ч.     
- медикаменти      45275,57 1,7 10,8  

-   Заборгованість по взаєморозрахунках -   
-   по заробітній платі – термін оплати якої не настав - 
-   по енергоносіях –   
3.  Матеріально-технічна база :  

1. Холодильниками всі ЛПЗ району забезпечені.  
2. Наявність лічильників:  
- теплової енергії – 0; 
- електроенергії -23 
- газу – 4; 
- водопостачання холодної води –    2 ; 
- -//- гарячої – 0. 
Капітальні ремонти  всього  -  -- 
Поточні ремонти  всього –      
 
Стан медичного обладнання та апаратури :  

  Питома вага обладнання та апаратури  в працюючому стані – 100% 
 
 Придбання  медичного обладнання та апаратури: 
  

п\п Найменування К-ть Ціна, 
грн.. 

Сума, грн.. Джерело 
фінансування 

Звідки 
отримано 

Дата 
отримання 

1 Пристрій для 
контролю та 
реєстрації 
температури 
«Термотестер» 
 

  
 
11 

 
 

1028,00 

 
 

13569,50 

 
 
Власні кошти 

 
 
ПП 
«Медісан» 
 

 
 
17.02.2020 

2 LD-71 Вимірювач АТ 
Фонендоскоп в 
комплекті 

1 393,4 393,4 Власні кошти ПП 
«Медісан» 
 

21.04.2020 

3 Пірометр Eximlad  
(мод.НТ-820D) 

1 2996,0 2996,0 Власні кошти ПП 
«Медісан» 
 

21.04.2020 

4 Небулайзер 
(інгалятор)  
компресорний 

2 845 1690 благодійно ТзОВ 
«Кусум 
Фарм» 

31.05.2020 



5 Отоскоп 1 1 2122,0 2122,0 благодійно ТзОВ 
«Кусум 
Фарм» 

31.05.2020 

6 Інфрачервоний 
безконтактний 
термометр 

1 1819,35 1819,35 благодійно ТзОВ 
«Кусум 
Фарм» 

31.05.2020 

7 Апарат для 
вимірювання тиску 

2 340 680 благодійно Благодійн
ий фонд 
«Майбутн
є Полісся» 

21.04.2020 

    Придбано окремі види обладнання –     16085,00                         
Придбано дрібного інвентаря на суму –  1365,00 
Придбано м’якого інвентаря  -  34226,63  
Позабюджетні кошти всього:  ---  
             в т.ч.  гуманітарна допомога – 
                        оренда –     5 741,29 
                        благодійні внески – 71 239,41 
                         від реалізації майна – 885,0 

      Забезпеченість автомобільним транспортом : всього 9 одиниць.  
     ЛПЗ Баранівського району: 
  -     Баранівська АЗПСМ  - 4 (УАЗ,ВАЗ,ГАЗ,TOYOTA  COROLLA) 

- Кашперівська АЗПСМ – 1 (УАЗ) (позика) 
- Першотравенська АЗПСМ – 1 ( Опель)  (баланс Перщотравенської с/р) 
- Суємецька АЗПСМ – 2 (Таврія, Renault Daster) 
- Рогачів АЗПСМ – 1 (ВАЗ) 

 
   
Підлягає списанню – 1   
     -  Суємці (Таврія) 
     -  Кількість санітарного транспорту, пригодного до експлуатації та питома вага від загальної 
кількості – 5/6 (83,0%).  
 

Кадрове забезпечення :  
- всього штатних посад – 93,75 
      тому числі госпрозрахункові відділення –  
- штатних посад лікарів – 20,00 
- штатних посад середніх медпрацівників – 37,75 
- абсолютне число зайнятих посад – 78,5 
- абсолютне число фізичних осіб – 908 
-  зайнятих посад лікарів – 20,00 
- зайнятих посад середніх медпрацівників – 36,5 
- кількість лікарів (фізичних осіб) - 20 

      -        кількість середніх медпрацівників (фізичних осіб) - 43     
      -     забезпеченість населення штатними посадами на 10 тисяч населення район –    35,2             -  
по області – 51,9   
      -     % укомплектованості посад фізичними особами район – 96% - по області – 96,5  
      -     забезпеченість штатними посадами лікарів на 10 тисяч населення район – 7,5                             - 
по області – 42,5 
      -    % укомплектованості посад лікарів фізичними особами – 100,0  - по області –   71,7.  
      -     забезпеченість штатними посадами середнього медперсоналу на 10 тисяч    
            населення район – 14,2,  -  по  област і  –  97 ,4   
      -   % укомплектованості посад середнього медперсоналу фізичними особами –114%      -    по 
області – 100 

    За І півріччя 2020 року атестовано:  2 



     АЗПСМ смт. Полянка - 2 
        По КНП «Центр ПМСД» станом на 01.01.2020 року є дефіцит кадрів у лікарях слідуючих 
спеціальностей :  - 
 
На даний час працюють лікарі пенсійного віку  :  медичний директор - 1 
-     лікар педіатр дільничний  Баранівської АЗПСМ - 1 
- лікар терапевт дільничий Баранівської АЗПСМ   - 1 
- лікар ЗПСМ  Баранівської АЗПСМ - 1 
- Завідуюча Першотравенською АЗПСМ – 1 

 
Зміни у квартирному обліку: 
-   кількість лікарів, які перебувають на квартирному обліку всього - 1   
    в тому числі сільської місцевості - 1 
-   кількість середніх медичних працівників, які перебувають на квартирному     
    обліку  всього - 0 
    в тому числі в сільській місцевості - 0,  
-   отримали житло всього лікарів - 0 
    в тому числі в селі - 0 
-   отримали житло середні медпрацівники всього -  
    в тому числі в селі - 0 
-   отримали кредити на житло всього лікарів і середніх медпрацівників – 0 
 
Житло для медичних працівників не закуповувалось 

 Реорганізація галузі охорони здоров’я району  не проводилась   
Мережа закладів ПМСД : 
- Лікарські амбулаторії – 6 
 

Забезпеченість телефонним зв’язком :  
    Телефонний зв’язок  відсутній : 
- ФАП с.Ялишів 
- ФП с.Жари  
- ФП с.Йосипівка 
- ФП с.Стара Гута 
- ФАП с.Смолдирів 

Забезпеченість холодильним обладнанням – 100% 
Забезпеченість велосипедами – 100%.  
 

6. Впровадження сімейної медицини :  
В районі функціонує 6 амбулаторій ЗПСМ ( Баранівка,Суємці, Кашперівка,  Полянка, Рогачів,  
Першотравенськ ).  
 
Штатних посад сімейних лікарів – 14,0 

- фізичних осіб – 14 
Кількість населення, що обслуговується закладами сімейної медицини – 26630 
% до загальної кількості населення – 100%. 
 

7. Акредитація закладів : 
      Центр створений  01.08.2013 року.  30.03.2016 року підрозділи центру ПМСД пройшли 
акредитацію. 
      
      Ліцензія   на медичну практику отримана 
      Ліцензія на право проведення діяльності з наркотичними засобами серія  АЕ № 293108  
       видана з 17.07.2014 по 17.07.2019 р. 
8. Капітального ремонту потребують: 
   - АЗПСМ смт. Першотравенськ; 



9. Стан медичної практики на підприємницьких засадах :   -- 
10. Висновки з управлінськими рішеннями 
 
-    часткове фінансування центру згідно потреби; 
- заборгованості по заробітній платі і нарахуваннях –  немає 
- показник атестації серед медичного персоналу вище обласного; 
- показник атестації  лікарів виконаний на 100%; 
- показник укомплектованості фізичними особами штатних посад лікарів 100%; 
- отримано в АЗПСМ с. Суємці за бюджетні кошти автомобіль  Renault Daster; 
- проводиться постійна робота по виконанню оптимальних показників діяльності центру ПМСД; 
- проводиться постійна робота по підвищенню ефективності та якості медичного 

обслуговування; 
- активно проводиться робота по профілактиці туберкульозу, онкологічних захворювань, ВІЛ 

(СНІДу), серцево-судинних захворювань та ранньому їх виявленню; 
- проводиться постійне професійне навчання та підвищення кваліфікації медичних кадрів; 
- Зміцнення матеріально-технічної бази структурних підрозділів центру. 
 
Вторинна ланка  
           За І півріччя 2020 р. амбулаторно звернулися у районну поліклініку  49062 відвідувачів, 

стаціонарно проліковано 2065 пацієнтів. Стаціонарна допомога надається на 120 ліжках у 6 

відділеннях. В стаціонарі проведено 213 оперативних втручань.  

За штатним розписом в закладі 56,75 посад лікарів, зайняті 47,50 посад, працює 34 
лікаря. Близько третини лікарів мають пенсійних вік.   

Середнього медичного персоналу за штатним розписом 100,5 посад, зайняті 98,50, 
працює 99.  

Позитивним моментом є укомплектованість штатної посади отоларинголога і хірурга. 
Однак, існує дефіцит лікарів таких спеціальностей:  рентгенолог, дерматовенеролог, лікар по 
спеціальності «Медицина невідкладних станів».  

Лікарнею проведено ряд заходів:  
1. Отримано ліцензію на медичну практику. 
2.  За Програмою грантової допомоги проекту людської безпеки  «Кусаноне» (Японія) 
отримано сучасний УЗД апарат експертного класу.  
3. Сесіями міської ради прийнято Програми: 

- «Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської 
ради на 2020-2022 роки»; 

- «Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань в КНП «Баранівська 
ЦРЛ» на 2020 рік»; 

- «Програма надання комплексної послуги соціально-медичної допомоги дітям на 2020 рік»; 
- «Програма надання комплексної послуги соціально-медичної допомоги незахищених 

категорій населення із груп ризику на 2020-2022 роки»; 
4. Погоджено сесією міської ради та впроваджено платні послуги населенню.  

 
Проблемні питання: 
1. Проведено тендер і очікується поставка в липні 2020 року наркозно-дихального апарату 
вартістю 797 525,00 грн. Необхідно виділити кошти для фінансування даної закупівлі.  
2. Дефіцит кадрів. Є позитивні зрушення: в 2020 році в інтернатурі будуть навчатися лікарі 
дерматовенеролог і анестезіолог. В серпні 2020 року приходять на роботу лікарі хірург і терапевт.  
Однак для скорочення плинності кадрів необхідно забезпечити житлом молодих спеціалістів 
(ЛОР-лікаря, лікаря-ендоскопіста, лікаря-хірургі, загалом 3 квартири). 
3. Недостатнє фінансування на виплати пільгових рецептів окремим групам населення.  



4. Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Потреба 100 тис. грн. 
5. Придбання  санітарного автомобіля класу «В» (очікується в ІІ півріччі 2020 року). 
6. Придбання комплекту апаратури для імуноферментного аналізу (очікується в ІІ півріччі 
2020 року). 
7. Придбання відеоендоскопічного обладнання, лапароскопічної стійки.  
 

  Землеустрій громади. 
Протягом 6 місяців 2020 року в сфері будівництва, архітектури та земельних відносин: 
- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Звягельська, Ярослава Мудрого, 

Г.Сковороди, Древлянська у м.Баранівка Житомирської області. Для зміни цільового 
призначення земельної ділянки та уточнення місця розміщення об,єкта будівництва по 
вул.Звягельська,13»; 

- проведено аналітичну роботу щодо укладених договорів оренди землі. В першому 
півріччі 2020 року укладено 2 договори оренди землі загальною площею 1,9865 га на суму 
4402,15 грн. Всього на землі комунальної власності укладено та діють договорів оренди землі 
площею 397,96 га на суму 3 965,7 тис. грн. ;  

- укладено та продовжено 12 договорів оренди комунального майна; 
- укладено 17 угод про соціальне партнерство на суму 376,5 тис. грн.; 
- постійно проводиться контроль за використанням та охороною земель комунальної форми 

власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного та екологічного 
законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового 
призначення та умов надання; 

- вживаються заходи щодо усунення порушень норм чинного земельного законодавства 
України на території громади, оперативне інформування компетентних органів про будь-які 
випадки порушення земельного законодавства на території громади; 

- передача земельних ділянок комунальної форми власності у власність громадян та 
юридичних осіб, надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель комунальної 
форми власності відповідно до Земельного кодексу України, участь у підготовці матеріалів для 
оформлення договорів оренди землі. 

 
         Баранівська  громада позиціонує себе як осередок органічного агробізнесу. В рамках проекту 
«Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» у 2018 році зпочато 
будівництво комплексу будівель ринку органічної продукції, а саме: 

- «Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру 
у м. Баранівка»; 

-  «Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна,12, с. Рогачів». 
За грантові кошти у першому півріччі 2020 року було придбано систему холодопостачання 

та систему контролю клімату на суму 187 944 грн. та оплачено монтаж даного обладнання в сумі 
124 685 грн. Також оплачено 199 000 грн. за пусконалагоджувальні послуги лінії переробки 
молока СВВ-10, яка була прибдана у 2019 році. 
        В рамках проекту створено КУ «Агенція місцевого органічного розвитку - АМОР».  Метою 
установи є розробка та сприяння реалізації стратегії розвитку об`єднаної територіальної громади 
(далі ОТГ), надання аналітичної підтримки цьому процесу, залучення для проектів розвитку ОТГ 
позабюджетних фінансових та інших ресурсів, інвестицій, а також налагодження партнерських 
відносин з містами побратимами та донорськими організаціями. 
Цілі та завдання на 2020 рік: 
Для зацікавлення до підприємницької діяльності, необхідний комплексний 
підхід у зміні свідомості населення: 
1. Розробити та виготовити стимуляційної до підприємництва продукції у 
вигляді буклетів, відеороликів, радіо-ефірів тощо – організовано 1-й Форум підприємництва, 
регулярно публікуються відеоролики про підприємницьку діяльність в шкільного телебачення. 
2. Розробити методику та відпрацювати повний пілотний курс навчальної 



програми бізнес-інкубатору на 2020 рік – сформовано орієнтовну програму Молодіжного бізнес-
інкубатору, підписано меморандум про співпрацю КУ «АМОР» з Баранівською філією  
Житомирського центру зайнятості» щодо навчання безробітних основам підприємництва. 
3. Прописати функції фахівця з організації навчальних програм та 
необхідні ресурси для залучення кваліфікованих тренерів – проведено пошук експертів та 
обговорено умови співпраці, залучено фахівців Фонду східної Європи в рамках програми «Школа  
організацій підприємництва» сформовано ініціативну групу «Підприємницька Баранівщина», яку 
було відібрано до навчання. 
4. Розробити механізм стимулювання молоді до підприємницької діяльності. 
Для завершення становлення організаційної та фінансової моделі кооперативів 
необхідно: 
1. Проводити регулярні навчання членів кооперативів на базі бізнес-інкубатору – до карантину 
проводились навчання в рамках зборів кооперативів,  в період карантину навчальні матеріали 
публікуються в вайбер-групах кооперативів. 
2. Актуалізувати бізнес-плани СОК “Мілка-2018” та СОК “Смолка-2017” – актуалізовано. 
3. Сприяти створенню сімейних молочних ферм – протягом першого півріччі проведені ознайомчі 
семінари з створення сімейних молочних ферм , проведено зустріч з командою проєкту «Сімені 
молочні ферми» та потенційним фермером , в результаті якої підписано договір з ТОВ 
«Укрмілкінвест» по створенню молочної ферми в с. Марківка. 
4. Галузь сільського зеленого туризму. 
5. Забезпечити виконання проведення конкурсу та фінансування переможців згідно “Програми 
розвитку та підтримки аграрного комплексу Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади за пріоритетними напрямками на період до 2020 року”. 
Для ефективної діяльності агенції як консультативно-дорадчого центру для 
підприємців необхідно забезпечити фінансування з місцевого бюджету трьох 
вакантних посад, як однієї з умов грантового договору ENI/2017/392-857 від 
29.12.2017 р. 
Передбачити в бюджеті громади виділення коштів на “Бюджет участі” 2020 р. 
Очікувані результати: 
1. Учасники 6 навчальних заходів отримали знання для впровадження в практичній 
підприємницькій діяльності з метою отримання прибутку. 
2. Створені нові робочі місця. 
3. Збільшення доходів місцевого бюджету від новостворених бізнесів (ФОП, 
ТОВ, ПП , ФГ тощо). 
4. Подано не менше 25 проєктів, з них по «органічній» темі – не менше 9 проектів. 
5. Прийняли участь в голосуванні не менше 4 тис. місцевих жителів. 
 
 
           

Головний бухгалтер                                                               Л.А.Цимбалюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
20.08.2020                                                                                                                               № 129 
 
 
Про роботу закладів освіти  
Баранівської міської ради 
 

 
Заслухавши звіт про роботу відділу освіти міської ради за 2019/2020 навчальний рік, 

виконавчий комітет міської ради зазначає, що у підпорядкуванні відділу освіти перебуває 25 
закладів освіти. Забезпечено стабільне функціонування та належний рівень організації освітнього 
процесу, що підтверджують результати предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт МАН,  результати  всеукраїнських і обласних конкурсів.  

Проводиться постійна робота з покращення умов надання освітніх послуг і зміцнення 
навчально-матеріальної бази.  

Фінансування закладів освіти здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного 
бюджету та за кошти місцевого бюджету.    Загальний бюджет галузі освіти ОТГ у 2019 році 
становив 83,9 млн. грн. Із них: освітня субвенція – 42,6 млн. грн. видатки місцевого бюджету – 
39,6 млн. грн.  

Беручи до уваги все вище сказане, керуючись пп.3 п «а» п.2 ч.2 ст.52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Звіт про роботу відділу освіти міської ради за 2019/2020 навчальний рік взяти до відома. 
2. Відділу освіти міської ради (Николишин Р.З.): 

1) продовжити роботу з формування оптимальної мережі закладів освіти. 
2) неухильно дотримуватися фінансової дисципліни. Ужити заходи для подолання дефіциту 

бюджету в 2020 році.  
3) забезпечити повноцінну підготовку закладів освіти до початку 2020/2021 н.р. й 

опалювального сезону; 
4) покращити якість роботи харчоблоків закладів освіти; 
5) систематично провадити заходи з енергозбереження; 
6) долучатися до участі в проектах, які дозволяють отримувати грантові кошти; 
7) забезпечити створення належних умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми 

потребами; 
8) здійснювати систематичні заходи з соціального захисту учасників освітнього процесу; 
9) продовжити впровадження Концепції «Нова українська школа» та створення нового 

освітнього простору. 
10) вжити заходи з морального та матеріального стимулювання педагогічних працівників за 

підсумками 2019/2020 н.р. 
3. Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачати  всі обов’язкові видатки на 

утримання закладів освіти. 
4. Старостам старостинських округів громади забезпечувати облік дітей дошкільного та 

шкільного віку   й щорічно інформувати  відділ освіти у визначені  терміни. 



5. Контроль за виконанням та дотриманням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органу Н.В.Кокітко. 

 
 
Перший заступник міського голови                                                                Н. В. Кокітко       
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан 

 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

 



                                                                                                                     Додаток 

                                                                                                                     до рішення виконкому 

                                                                                                                     від 20.08.2020 № 129 

 

Звіт про роботу відділу освіти міської ради за 2019/2020 навчальний рік 
 

Впродовж  2019-2020 навчального року  відділ освіти спільно із закладами освіти громади 
забезпечували доступність і безоплатність освіти, належні умови для організації освітнього 
процесу, реалізацію освіти відповідно державних стандартів.  Робота відділу освіти Баранівської 
міської ради здійснювалася відповідно до Положення про відділ освіти . У 2019/2020 навчальному 
році відділ і заклади освіти  Баранівської міської об’єднаної територіальної громади працювали 
над реалізацією головних завдань державної політики в сфері освіти, приведенням системи 
провадження освітньої діяльності у відповідність до новітнього законодавства України про освіту 
та вимог Концепції «Нова українська школа».  

Аналізуючи підсумки роботи усього освітянського колективу громади в 2019/2020 н.р., 
можна констатувати, що за активної підтримки міської ради, у співпраці з іншими відділами та 
установами, батьківською громадськістю,  не зважаючи на поширення пандемії COVID-19, 
вдалося розв’язати багато проблемних питань і в основному  забезпечити належне функціонування 
закладів освіти. 

Початок 2019-2020 навчального року розпочався оптимізацією закладів освіти: 
перейменовано Баранівську гімназію та Баранівську ЗОШ І-ІІІ ст. №2 у Ліцей №1 та Ліцей №2 ім. 
О.Сябрук. Створено ще один опорний заклад – Ліцей №2 з філіями Зеремлянська гімназія та 
Климентіївська гімназія. Відкрито  Мирославський ДНЗ повного дня шляхом  припинення 
діяльності Берестівського та Мирославського ДНЗ короткотривалого перебування.  Всього в 
підпорядкуванні відділу освіти перебувало 11 закладів загальної середньої, 13 дошкільної та 1 
позашкільної освіти.   

2019/2020 навчальний рік   особливий для всіх закладів освіти України:  через карантинні 
обмеження майже 3 місяці навчання відбувалося в дистанційному режимі, працювати в якому 
вчилися разом і педагогічні колективи, і учні, і батьки, і управлінці. А для учнів 11 класу прощання 
зі своїми альма-матер відтермінувалося майже на місяць, оскільки кардинально змінився 
календарний графік ЗНО.    

Дошкільна освіта 
Станом на 01.01.2020 року в громаді функціонувало  13 закладів дошкільної освіти, з них 9 

ЗДО з режимом роботи 9-10,5 год (3 - ясла-садки, 6-дитячі садки) та 4  малокомплектних дошкільні 
заклади на базі ЗЗСО з режимом роботи 4 год.  
     Усього в них було створено 35 груп: із них 6 ясельних, 22 дошкільних, 7 короткотривалого 
перебування дітей. У вересні 2019 року було створено дошкільний заклад повного дня  на базі 
Мирославльського ДНЗ короткотривалого перебування дітей.  

До 01.11.2020 року планується уведення в дію Старогутянського закладу дошкільної освіти 
повного дня. 
      За даними проведеного обліку  у громаді проживають 1283 дитини віком  від 0 до 6 років. 
Кількість дитячого населення переважно зменшилась як у сільській місцевості, так і в місті. У 
2019/2020 н.р. відвідували дошкільні заклади 715 дітей. 102 дитини було охоплено соціально-
педагогічним патронатом. Перебувають в черзі на влаштування до ЗДО 42 дітей міста Баранівка. 
Відсоток охоплення дітей 3-6 років закладами дошкільної освіти становив місто 90%, село – 94%.  
    Директорами  закладів дошкільної освіти проводилася належна робота щодо організації 
харчування дітей у відповідності статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» та Інструкції з 
організації харчування дітей у дошкільних  навчальних закладах. У 9 дошкільних закладах було 
організовано 3-разове харчування. Харчувалося 647 дітей.  Звільнено від плати за харчування 68 
дітей, з них 38 дітей воїнів АТО. Виконання натуральних  норм харчування в середньому 
становило 82% в яслах та 76% у садках.  



     Середня вартість утримання одного вихованця за 2019 рік становила 23182 грн. 
      Організацію освітнього процесу забезпечували 72 педагогічних працівників, 47 з яких 
мають вищу педагогічну освіту та 25 середню фахову.  
 Проводилися заходи щодо забезпечення особистісного зростання кожної дитини з 
урахуванням її задатків, нахилів, здібностей. У 2019/2020 н.р. в ЗДО працювали 11 гуртків  за 
інтересами. 144 дитини відвідували гуртки з розвитку мовлення, оригамі, бісероплетіння,  
театральний, хореографічний тощо.  
 Здійснювався постійний контроль за станом здоров’я дітей. За результатами медичних 
оглядів складені листки здоров’я та відповідно промарковані меблі. Проведений облік дітей, що 
віднесені до диспансерної групи. 
 Організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти громади у 2019/2020 
навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових актів. Заклади дошкільної освіти  
працювали за такими  змістовими напрямками: патріотичне, екологічне виховання, формування 
основ здорового способу життя та  комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників. 
 Надавалась дієва допомога працівникам закладів дошкільної освіти з питань організації 
освітнього процесу,  практикувались різноманітні форми методичної роботи (семінари, семінари-
практикуми, методичні об'єднання, тренінги, ділові ігри, виставки, консультації, школи 
передового досвіду тощо), проведення яких було спрямоване на пошук неординарних шляхів 
удосконалення якості педагогічного процесу, на задоволення вимог сьогодення та запитів батьків 
на якісну дошкільну освіту.  

Відомості про освітню діяльність працівників дошкільної освіти громади систематично 
висвітлювалися в засобах масової інформації. 
 У всіх закладах дошкільної освіти вчасно було проведено поточні ремонти.  
 

Загальна середня освіта 
До 1 класу  01 вересня 2019 року  було зараховано 272 учня (17 класів). Усього в 2019/2020 

н.р. за шкільними партами громади навчалося 2487 учнів, що на 42 більше попереднього 
навчального року та на 113 учнів 2018-2019 н.р.  Загалом було організовано навчання у 164 класах. 
Свідоцтва про базову загальну середню освіту  отримали  210 учнів 9-х класів (15 – з відзнакою: 
Ліцей №1, Ліцей №2,  Полянківська, Смолдирівська ЗОШ І-ІІІ ст. та Баранівська ЗОШ І-ІІ ст.). 
Свідоцтва про повну загальну середню освіту отримали 103 учня 11-х класів. З них 1- срібна 
медаль, 13 – золота медаль (Ліцей №1, Ліцей №2, Смолдирівська ЗОШ І-ІІІ ст.).  
     Рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради було затверджено мережу  10 груп 
подовженого дня у 6 ЗЗСО (6,25 ставки), які відвідували 837 школярів (на 248 більше 2018-2019 
н.р.). Організовано роботу 34 гуртків і секцій, якими було охоплено 579 учнів. 
    33  школяра навчалися за індивідуальною формою навчання (у т.ч. учні  класів із 
наповнюваністю до 5 учнів).  
     41 учень мав   статус дитини  із особливими освітніми потребами, із них 7 у сільській місцевості.  
У 2019-2020 році організовано мережу інклюзивних класів. Загалом організоване інклюзивне 
навчання для семи учнів в 6 класах: Ліцею №1, Ліцею №2, Кашперівській, Смолдирівській ЗОШ 
І-ІІІ ст. та Рогачівській гімназії. Для кожного школяра було розроблено індивідуальну програму 
розвитку відповідно до висновку обласної ПМПК. 
 Протягом минулого навчального року під супроводом методичного кабінету в усіх закладах 
освіти  розроблено Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.  
     Освітній процес у 2019/2020 н.р. у закладах загальної середньої освіти громади забезпечували 
326 педагогічних працівника, 6 практичних психологів, 5 соціальних педагогів, 6 асистентів 
інклюзивних класів та 8 педагогів-організаторів. 18 працівників працювали в ЗЗСО за 
сумісництвом.  Серед педагогів  36  мали звання «учитель-методист» та 70 «старший учитель». 
Кількість працюючих пенсіонерів становила 15 осіб. Відповідно до закону «Про повну загальну 
середню освіту» 14 педагогів  переведено за їх згоди на строковий трудовий договори, 1 педагог 
звільнився.  
 На виконання Закону України «Про повну загальну середню освіту» з 10 директорами ЗЗСО 
укладено контракти терміном на 6 років. 



Однією зі  значних проблем 2019/2020 навчального року стала реалізація нового порядку 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, який був затверджений Кабінетом міністрів на 
виконання Закону України «Про освіту». Зокрема, у 2020 році набула чинності норма про щорічне 
підвищення кваліфікації педагогами закладів загальної середньої освіти. Згідно квоти, що була 
виділена для Баранівської ОТГ на поточний календарний рік  на курси за 30-годинною програмою 
на базі Житомирського ОІППО , що фінансуються з обласного бюджету,  не охоплені біля 100 осіб. 
На разі із наближенням до кінця 3 кварталу ситуація загострюється. Тому варто подбати про 
оперативне  виділення з місцевого бюджету запланованих 60 тис. грн.  для оплати цих послуг. 

Оперативно, відповідно до графіків і механізмів, затверджених Міністерством освіти і 
науки України,  у І половині 2020 року було проведено замовлення підручників для 3 та 7 класів. 
На даний час вже відомий  план доставки підручників та очікуємо їх надходження безпосередньо 
в громаду до 01 вересня. Методичним кабінетом взято участь в проведенні експертизи ІМЗО  6  
підручників для учнів 7 класів. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями всі заклади освіти громади працювали в 
дистанційному режимі (наказ відділу освіти від 18.03.2020 року №34 «Про організаційні заходи 
для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19 та умови роботи під час карантину» та наказ 
відділу освіти від 26.03.2020 року №37 «Про тимчасове призупинення роботи закладів освіти 
Баранівської міської ради»). Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню 
освіту» питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального плану 
є внутрішніми питаннями кожного закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та 
завданням педагогічних працівників. Тому організація освітнього процесу під час карантинних 
обмежень здійснювалась у закладах освіти громади за рішенням педагогічних рад. 

Головним показником якості освіти є державна підсумкова атестація та зовнішнє незалежне 
оцінювання. В умовах карантину і дистанційного навчання Міністерство освіти і науки 
рекомендувало педагогічним радам шкіл самостійно визначати деталі освітнього процесу і 
завершення навчального року, а підсумкове оцінювання  здійснювати віддалено. Випускники 4, 9 
та 11 класів ЗЗСО у 2019/2020 навчальному році були звільнені від державної підсумкової атестації 
(із записом у додатку до свідоцтва про БЗСО та ПЗСО  «Звільнений/а»). Водночас випускники 11-
х класів вони мали право пройти її за власним бажанням  у форматі ЗНО. Таким правом 
скористались  3 випускника Баранівського ліцею №1.  

Відділ освіти забезпечив своєчасний безкоштовний підвіз усіх учасників до пунктів 
тестування у м. Новограді-Волинському та Житомирі із дотриманням карантинних заходів. 
Натепер відділ освіти в очікуванні зведених результатів ЗНО з метою аналізу та вироблення 
рекомендацій. 

На обласну педагогічну виставку «Сучасна освіта Житомирщини-2020» за результатами 
міського відбіркового етапу представлено 17 авторських посібників педагогічних працівників 
закладів освіти громади, із них 14 удостоєні дипломів (2 – 1 ступеня, 12 – 3 ступеня). 

За  підсумками участі у Всеукраїнському дні гідності 2020 в Баранівській ОТГ, проведеному 
методичним кабінетом,  та за результатами  конкурсного відбору відділ освіти у вересні 2020 року 
отримає  книжкову лабораторію змін «Зі сторінок у життя» у рамках ініціативи ГС «Міжнародний 
інститут інтегрального розвитку» Empatia і EdCamp Ukraine на суму 1950 грн. 

Упродовж листопада-грудня 2019 р. було організовано та проведено ІІ-й (районний) етап 
Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, переможці яких гідно представили Баранівську 
ОТГ на обласному рівні. Так, з 36 переможців ІІ (районного) етапу, перемогу на обласному етапі 
здобули 11 учнів. 

У 2019-2020н.р. лише 5 учнів Баранівського ліцею №1 брали участь у написанні науково-
дослідницьких робіт МАН, проте за підсумками обласного етапу усі учасники посіли призові 
місця: три І (з них 2 абсолютні), та два ІІІ місця.  

Традиційно впродовж року проводилися  мовні конкурси, зокрема, імені Петра Яцика та 
Тараса Шевченка, у яких брали участь учні 5-11 класів усіх шкіл Баранівської ОТГ. Учениця 
Баранівського ліцею №2 Бричковська Фаїна здобула ІІ місце в області в мовно-літературному 
конкурсі ім. Т.Шевченка (учитель Тимощук Ж.А.). 

Учні Баранівського ліцею №1 під керівництвом творчого учителя Тіхомірової О.А. взяли 
участь в обласному літературному конкурсі «Обрії душі». Юні письменники вибороли призові 



місця: Первак Микола і Ковальчук Назар здобули диплом лауреата, Присяжнюк Катерина - 
дипломанта, а також отримали подарунки.  

Є здобутки учнівської молоді і в туристично-спортивних заходах області. Взято участь у 
37-му чемпіонаті області зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді ( смт.Попільня).  
Баранівську ОТГ представляла команда «Оптимісти» (учні Баранівського ліцею №2 та вихованці 
МБДТ). З Чемпіонату команда повернулася з 1 загальнокомандним місцем серед дівчат та  3 
загальнокомандним місцем серед 16 команд області. 

Активізовано роботу учнівського самоврядування. У жовтні 2019 року за сприяння  
Баранівської міської ради  проведено засідання лідерів учнівського самоврядування закладів 
освіти громади. Учні поглибили свої знання про основні принципи функціонування місцевого 
самоврядування та  роллю структурних підрозділів Баранівської міської ради, мали можливість 
спілкуватися з міським головою.  

Методичним кабінетом відділу освіти написано проєкт на участь в регіональній програми 
DARE за підтримки міжнародного благодійного фонду «Caritas Austria» та Партнерства «Кожній 
дитині». Із понад 100 заявок було відібрано 10, в т.ч. і нашу.   Участь в проєкті дасть  можливість 
залучити молодь до активної участі у житті громади, здобути досвід колективного вирішення 
проблем через дискусію та пошук спільного рішення, навчити працювати в команді та розвинути 
лідерські якості. Створено учнівський парламент «Молодіжна платформа», учасники якого 
розпочали свою роботу над першим соціальним проектом.  
        Ця програма важлива на місцевому рівні, оскільки передбачає написання  проєктів та 
освоєння грантових коштів в сумі 50 тис. на покращення освітнього простору закладу освіти та 3 
соціальні  проекти на суму 45 тис. грн. для громади. Вже подано проєкт на закупівлю безкаркасних 
м’яких меблів для рекреаційних зон Ліцею №1 та в процесі підготовки проєкт для  вироблення та 
встановлення  лавочок із  сонячними панелями для підзарядки  мобільних приладів. 

У лютому 2020 року відділом освіти, за погодженням з Баранівською міською радою, 
подано на розгляд комісії МОН два проєкти по ремонту та придбанню обладнання для їдалень 
(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти. Це Баранівський ліцей №1 та Баранівський ліцей 
№2 ім. Ольги Сябрук. На підставі рішення комісії з розгляду пропозицій обласних, Київської 
міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році була відібрана 
пропозиція тільки по ліцею №1. Баранівський ліцей №1, в числі 16 закладів освіти Житомирської 
області став учасником пілотного проєкту «Якісне харчування – щаслива дитина – сильна нація».  
Відповідно до умов проєкту на заклад освіти виділяється 900 тис. грн на придбання обладнання 
для харчоблоку. Проект передбачає  співфінансування  та  ремонт у приміщенні їдальні.   

 
Позашкільна освіта 

    У 2019-2020 н.р. навчально-виховний процес МБДТ  забезпечували 10 досвідчених 
педагогів, 7 з яких -  основні, 3 - сумісники. Працював 21 гурток, де займалися не лише учні шкіл 
міста, а й інших населених пунктів ОТГ.   У 37 навчальних групах навчався 641 вихованець віком 
від 5  до 18 років, серед яких: 
-  дошкільного віку – 11, 
-  молодшого шкільного віку  - 270 ,  
-  середнього віку - 292, 
-  старшого віку  - 68.  

За 2019-2020 н.р. Баранівський міський Будинок дитячої творчості реалізовував завдання 
позашкільної освіти за такими освітніми напрямами: 
-   художньо-естетичний – 16 груп  (269 дітей); 
-   науково-технічний – 3 групи (48 дітей); 
-   спортивно-туристський – 4 групи (80 дітей); 
-   декоративно-прикладний – 14 груп  (244 дитини). 

Протягом 2019-2020 н. р. вихованці гуртків художньо-естетичного напрямку (керівники  
Ільчук І.М., Налапко Н.О., Каленський В.В.), декоративно-прикладної творчості  (керівники  
Бенкіна Т.Г,  Мшанецька А.Г, ЛогвіноваТ.В., Ткачук Р.М.) взяли участь у  заходах  обласного, 
всеукраїнського та міжнародного рівнів,  де завоювали більше  68 нагород (дипломів,  кубків, 



медалей), зокрема: 4 гран-прі, 2 абсолютних  переможці, 25  дипломів І ступеня, 18  дипломів П 
ступеня, 10   дипломів Ш ступеня. 12 із них  міжнародного рівня, 34 всеукраїнського, 20  обласного. 

Під час карантину колектив МБДТ  забезпечив організацію дистанційних занять з 
використанням електронної пошти та месенджерів, проведення онлайн-занять через сервіс 
відеозвязку ZOOM, виготовлення виставкових і конкурсних робіт із дистанційним супроводом 
керівників тощо. За цей час діти взяли участь у трьох міжнародних дистанційних конкурсах: 
- фестиваль-конкурс «Я – суперзірка», де отримали Гран-прі (керівник Логвінова Т.В.); 
- фестиваль-конкурс «Самоцвіти», де отримали дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів (керівник Налапко 

Н.В.); 
 

Охорона праці та безпека життєдіяльності 
Як свідчить аналіз оперативної звітності по травматизму за 2019 рік серед здобувачів освіти 

Баранівської ОТГ під час освітнього процесу (на перерві)  травмовано 1 учениця Баранівського 
ліцею №1 та 2 вихованця ЗДО (Смолдирівського та Кашперіввського ДНЗ).  
      У ході підготовки закладів освіти до 2019/2020 навчального року проводилась  перевірка 
електропроводки, ремонтувалося пічне опалення, щитові та електрообладнання, перевірені 
вентиляційні канали, розчищені евакуаційні виходи тощо. У 11  ЗЗСО та 13 ЗДО проведено 
технічне обслуговування та  перезаряджено  всі наявні вогнегасники. Перевірено стан захисного 
заземлення та ізоляції електромереж.  
       На належному рівні організовано проходження керівниками та відповідальними посадовими 
особами навчання з питань пожежної безпеки, цивільного захисту та з охорони праці. Так, у 2019 
році такі заняття пройшли 9 керівників закладів освіти. 
 

Фінансово-господарська діяльність 
    Загальний бюджет галузі освіти ОТГ у 2019 році становив 83,9 млн. грн. Із них: освітня 
субвенція – 42,6 млн. грн. видатки місцевого бюджету – 39,6 млн. грн.  
   За кошти громади фінансується:  

- заробітна плата всіх працівників закладів дошкільної освіти, міського будинку дитячої 
творчості, відділу освіти та технічно-обслуговуючого персоналу шкіл; 

- комунальні послуги (електроенергія, газ, водопостачання); 
- тверде паливо для котелень; 
- паливно-мастильні матеріали для шкільних автобусів; 
- продукти харчування для дітей пільгових категорій; 
- оздоровлення дітей; 
- капітальні й поточні ремонти приміщень, техніки й т.д.; 
- закупівля матеріалів, обладнання й інвентаря; 
- підвищення кваліфікації педагогів; 
- відрядження команд на обласні змагання, конкурси й олімпіади; 
-  оплату праці вихователів груп подовженого дня, керівників гуртків у школах, доплати за 

завідування навчальними кабінетами. 
 
Загалом за 2019 рік з бюджету громади на всі ці видатки використано 82,2 млн. грн. У тому 

числі: 72,9млн. грн. на заробітну плату, 1,3 млн. грн. на продукти харчування, 1,2 млн. грн. на 
природний газ, 1,4млн. грн. на тверде паливо, 1,0 млн. грн. на електроенергію, 1,1млн. грн. на 
бензин , автозапчастини, госптовари та матеріали. 

 
Як комунальний власник Баранівська міська рада у 2019/2020 н.р. вживала заходи для 

поліпшення умов навчання наших дітей. 
Зокрема: 



- у 2019 році за кошти отримані із інших надходжень спеціального фонду проведено 
капітальні ремонти приміщень шкіл та садочків на суму 4,5 млн.грн. в т.ч. капітальний ремонт 
Мирославльського ДНЗ (296,8 тис. грн.), 

- капітальний ремонт приміщення санітарних кімнат Баранівського ліцею №1 (554,637 тис. 
грн.),  

- капітальний ремонт приміщення санітарних кімнат Баранівського ліцею №2(273,872 тис. 
грн.),  

- виготовлено проектно кошторисну документацію для проведення капітальний ремонт 
приміщення санітарних кімнат Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 8,1 тис.грн. 

- виготовлено проектно кошторисну документацію для проведення капітальний ремонт 
приміщення санітарних кімнат Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 7,2тис.грн., 

- проведено капітальний ремонт пішохідних доріжок Явненської ЗОШ І-ІІ ст на суму29,837 
тис.грн., 

- придбано товарів довгострокового користування на суму 977,512 тис.грн. (жарова шафа, 
комп’ютерна техніка, товари для інклюзивного навчання.) 

 У листопаді-грудні до закладів загальної середньої освіти для 1 класів у рамках реалізації 
Концепції «Нова українська школа» завезено нові одномісні парти й стільці, дидактичні матеріали, 
ноутбуки, МФУ  та ламінатори. Загальна сума закупівель – 806,4 тис. грн. Це кошти спеціальної 
субвенції з держбюджету та 109 тис. грн. коштів громади. 

Започатковано учнівський проект «Шкільне телебачення», для реалізації якого придбано 
спеціальне обладнання на 65 тис. грн. До участі в ньому також залучаються діти всієї громади. 
      Усе це свідчить про те, що Баранівська міська рада виконує всі покладені на неї 
повноваження як засновника закладів освіти. 
   У поточному фінансовому році недостатність з освітньої субвенції складає 3,0 млн. з 
урахуванням 57 ст., по місцевому бюджету недостатність у коштах - 4,0 млн. грн. Таким чином, 
знову нагальним є питання економії й оптимізації. Виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету не передбачається. Тому постійно проводиться аналіз виконання кошторисних 
призначень та пошук конкретних шляхів подолання недостатності.   
    За 6 місяців 2020 року касові видатки загального фонду склали 47,256 млн. грн., із них 
освітня субвенція –28,441 млн. грн., видатки спеціального фонду – 679,167 тис. грн. Станом на 
10.08.2020 р. відсутня заборгованість із виплати заробітної плати педагогам шкіл: виплачено 
зарплату, відпускні, матеріальну допомогу на оздоровлення всім працівникам відділу освіти 
Баранівської міської ради.  
     Усі кошти, що надійшли з місцевого бюджету в 2020 році використані повністю, у тому 
числі 44,37млн. грн. на заробітну плату, 1,27млн.грн. на енергоносії, 666,7тис. грн. на продукти 
харчування, 534,474 тис.грн.на госптовари, матеріали, ПММ тощо. 
   У бюджет 2020 року заклали середню вартість обіду в закладах загальної середньої освіти 
до 15 грн. та норми вартості середньоденного харчування дітей у закладах дошкільної освіти.   
  Виділено кошти на реалізацію проєкт «Якісне харчування - щаслива дитина - здорова нація» 
в сумі 900,0 тис грн.  на засадах співфінансування 100,00 тис. грн. із місцевого бюджету, для 
придбання  обладнання для харчоблоку Баранівського ліцею №1. Станом на сьогодні оголошені 
відкриті торги на закупівлю відповідного обладнання. 
   Разом з цим отримані кошти з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної освіти «Нова українська школа» в сумі 358,090 тис .грн. ( 
передбачено на 2020 рік 737,113 тис.грн.) для закупівлі засобів навчання, сучасних меблів, 
комп’ютерного обладнання. 
       Вдалося виконати значний обсяг поточних ремонтних робіт, на ці цілі придбано та 
розподілено по потребі частковій : 

- фарби, цементу, вапна на суму 49,782 тис. грн.; 
- деззасоби, медикаменти, безконтактні термометри тощо на суму 39,9 тис.грн.; 
- енергозберігаючих ламп на суму 14,08 тис .грн. 

 Проведено перезарядку вогнегасників всіх закладів освіти на суму 27,8 тис.грн. 



Придбано автомобільні шини на суму 32,290 тис.грн., автозапчастини для поточного 
ремонту шкільного автотранспорту на суму більше 50,00 тис.грн. 
  Окрім того, за кошти місцевого бюджету придбано набори першокласників на суму 11,550 
тис. грн., паливно-мастильні матеріали на суму 125,224 тис. грн., різноманітні господарські товари 
для закладів освіти на суму близько 300,00 тис. грн.( електроводонагрівач в Баранівський ЗДО, 
електронасос у Вірлянську  філію Баранівського ліцею №1, магнітну дошку у Кашперівську ЗОШ 
І-ІІІ ст.) 

Станом на 10.08.2020 року  простроченої кредиторської заборгованості  у відділі освіти не 
має. 

Орієнтуючись на фактичні показники за перше півріччя 2020 року та зекономлені 
кошторисні призначення  за період карантинних обмежень  маємо надію, що цей  фінансовий рік  
буде більш успішним і ми спокійно розпочнемо новий навчальний рік. 
 
    
Начальник відділу освіти                                                                                 Р.З. Николишин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

20.08.2020                                                                                                                                          № 130 
 
Про затвердження мережі закладів  
дошкільної, загальної середньої  та  
позашкільної освіти на 2020-2021 н.р. 

 
Відповідно до п.1 ст. 13, п.2 ст.66 Закону України «Про освіту», ст. 8 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту»,ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 32 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити мережу закладів дошкільної освіти  Баранівської міської ОТГ на 2020-2021 
навчальний рік із кількістю груп 33  (додаток 1). 

2. Затвердити мережу закладів загальної  середньої освіти  Баранівської міської ОТГ на 2020-
2021 навчальний рік із кількістю класів 163  (додаток 2). 

3. У зв’язку із  наповнюваністю класів менше 5 учнів організувати навчання  у  формі  
педагогічного патронажу: 
- учнів 7 класу філії «Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук; 
- учнів 2 класу філії «Климентіївська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук; 
- учнів 1, 8 класів Глибочанської ЗОШ І-ІІ ст.; 
- учнів 8 класу Суємецької ЗОШ І-ІІ ст.;  
- учнів 6, 7 класу Острожецької  ЗОШ І-ІІ ст.;  
- учнів 10 класу Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 
- учнів 9 класу Явненської ЗОШ І-ІІ ст. 

4. Затвердити мережу груп продовженого  дня  закладів загальної середньої освіти 
Баранівської міської ради на 2020-2021 навчальний рік (додаток 3). 

5. Затвердити мережу гуртків Баранівського міського будинку дитячої творчості (додаток 4). 
6. Уповноважити  начальника відділу освіти Баранівської міської ради Николишина Р.З. 

вносити відповідні зміни  в штатні розписи  закладів дошкільної та позашкільної освіти й 
погоджувати штатні розписи закладів загальної середньої освіти. 

7. Директорам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти забезпечити 
дотримання вимог Типових штатних нормативів.  

8. Начальнику відділу освіти Баранівської міської ради Николишину Р.З. забезпечити 
регулярний підвіз дітей і вчителів до закладів освіти та додому шкільними автобусами  за 
визначеними маршрутами. 

9. Начальнику відділу фінансів Баранівської міської ради Дем’янюк О.Ю. забезпечити цільове 
використання  бюджетних коштів, виділених на оплату праці, теплоносії, харчування учнів 
та матеріально-технічне  забезпечення освітнього  процесу.  

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчого органу ради Н.В.Кокітко. 

Перший заступник міського голови                                                                     Н. В. Кокітко   
                                                                    
 
Керуючий справами виконкому                                                                           Л. Л. Куцан 
 
 



 
Додаток 1  

до рішення виконкому  
від 20.08.2020 року №130 

 
 

МЕРЕЖА 
закладів дошкільної освіти Баранівської міської ОТГ 

на 2020-2021 навчальний рік 
 

№ з/п Назва закладу Групи 
1. Баранівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу 

«Сонечко» 
13 

2. Полянківський дошкільний навчальний заклад «Ялинка» 4 
3. Кашперівський дошкільний навчальний заклад  2 
4. Зеремлянський дошкільний навчальний заклад «Буратіно»  1 
5. Вірлянський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 2 
6. Суємецький дошкільний навчальний заклад «Теремок»  1 
7. Острожецький дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» 2 
8. Мирославльський заклад дошкільної освіти «Струмочок» 1 
9. Рогачівський дошкільний навчальний «Калинка»  2 
10. Старогутянський дошкільний навчальний заклад  1 
11. Йосипівський дошкільний навчальний заклад  1 
12. Смолдирівський дошкільний навчальний заклад  2 
13. Явненський дошкільний навчальний заклад  1 

 Разом: 33 
 

 
 
 

Начальник відділу освіти                                                       Р. З. Николишин 



Додаток 2  
до рішення виконкому  

від 20.08.2020 року №130 
МЕРЕЖА  

закладів загальної  середньої освіти  Баранівської міської ОТГ на 2020-2021 навчальний рік 

 
Начальник відділу освіти                                   Р.З.Николишин 



 

 

Додаток 3  
до рішення виконкому  

від 20.08.2020 року №130 
 
 

Мережа груп продовженого дня 
закладів загальної середньої освіти Баранівської міської ради 

на 2020-2021 навчальний рік 
 

№з/п Школа  Кількість груп Кількість ставок 
1. Баранівський ліцей №1 11 6,25 
2. Баранівський ліцей №2 ім. 

О.Сябрук 
10 5 

3. Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст. 3 1,5 
4. Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. 2 1 
5. Рогачівська гімназія 1 0,5 
6. Явненська ЗОШ І-ІІ ст. 2 0,5 

Усього 29 14,75 
 
 
 
 

Начальник відділу освіти                                                     Р.З.Николишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Додаток 4  
до рішення виконкому  

від 20.08.2020 року №130 
 

МЕРЕЖА  
гуртків Баранівського міського будинку дитячої творчості  

на 2020-2021 навчальний рік 
 
 

№ з/п Напрям Гуртки Групи 

1. Художньо-естетичний 10 22 
2. Декоративно-прикладний 6 16 
3. Спортивно-туристський  4 4 
4. Науково-технічний 2 3 

Разом: 22 45 
 

 
 
Начальник відділу освіти                                                        Р. З. Николишин 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
20.08.2020                                                                                                                                № 131 
 
Про створення  інклюзивних груп  
закладів дошкільної освіти  та класів  
закладів загальної середньої освіти 
на 2020-2021 н.р. 

 
Керуючись  ст.20, п. 2 ст.25,  ст.66 Закону України «Про освіту», ст. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про дошкільну освіту», «Про 
повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», відповідно Постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами) «Про затвердження Положення про 
дошкільний навчальний заклад» , наказу Міністерства  освіти і науки України та 
Міністерства охорони здоров’я України  від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження 
Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі змінами) «Про затвердження Порядку 
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», Інструктивно-
методичних рекомендацій щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах 
дошкільної освіти (Лист МОН України «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у 
закладах дошкільної освіти»  від 13.11.2018 №1/9-691), враховуючи звернення батьків дітей 
з особливими освітніми потребами та з метою забезпечення дошкільною та загальною 
середньою освітою дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з 
інвалідністю,  виконавчий комітет міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

1. Створити інклюзивні групи в  закладах дошкільної освіти  Баранівської міської ОТГ 
на 2020-2021 навчальний рік згідно з додатком 1. 

2. Створити інклюзивні класи в  закладах загальної середньої освіти  Баранівської 
міської ОТГ на 2020-2021 навчальний рік згідно з додатком 2. 

3. Директорам закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти вжити 
заходів щодо створення інклюзивних груп та класів. 

4. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Дем’янюк О.Ю.) забезпечити виділення 
бюджетних коштів на функціонування  інклюзивних груп та класів.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В. 

Перший заступник міського голови                                                               Н. В. Кокітко       
                                                          
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 

 



 

 

 

 
Додаток 1  

до рішення виконкому  
від 20.08.2020 року №131 

 
 

МЕРЕЖА 
Інклюзивних груп закладів дошкільної освіти Баранівської міської ОТГ 

на 2019-2020 навчальний рік 
 

№ 
з/п 

Назва закладу Групи 

1. Баранівський заклад дошкільної освіти 
комбінованого типу «Сонечко» 

3 

2. Кашперівський дошкільний навчальний заклад  1 
 Разом: 4 

 
 

 
 

Начальник відділу освіти                                                           Р.З. Николишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Додаток 1  
до рішення виконкому  

від 20.08.2020 року №131 
 
 

МЕРЕЖА 
Інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти  

Баранівської міської ОТГ 
на 2020-2021 навчальний рік 

 
№ 
з/п 

Назва закладу Класи 

1.  Ліцей №1  4 
2.  Ліцей №2 ім. О.Сябрук  2 
3.  Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст. 2 
4.  Рогачівська гімназія 1 
5.  Смолдирівська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 

 Разом: 10 

 
 

 
 

Начальник відділу освіти                                                      Р. З. Николишин 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

 

20.08.2020                                                                                                                               №132 

 

Про надання дозволу на  
реконструкцію квартир 

Розглянувши заяви громадян, про  надання дозволу на реконструкцію квартир, керуючись 
ст.29, 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.31 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Нікітчину Олександру Олександровичу на реконструкцію квартири 
№Х по ХХХХХ.  

2. Рекомендувати Нікітчину Олександру Олександровичу: 
-замовити виготовлення проектної документації на реконструкцію через 
спеціалізовану проектну організацію та погодити її в установленому порядку; 
-повідомити інспекцію ДАБК про початок проведення будівельних робіт; 
-після закінчення будівництва оформити документи щодо готовності об’єкта до 
експлуатації. 

3. Надати дозвіл Щавлінській Тетяні Іванівні на реконструкцію квартири №Х по вулиці 
ХХХХХ.  

4. Рекомендувати Щавлінській Тетяні Іванівні: 
-замовити виготовлення проектної документації на реконструкцію через 
спеціалізовану проектну організацію та погодити її в установленому порядку; 
-повідомити інспекцію ДАБК про початок проведення будівельних робіт; 
-після закінчення будівництва оформити документи щодо готовності об’єкта до 
експлуатації. 

5. Надати дозвіл Веселко Раїсі Володимирівні на реконструкцію квартири №Х по 
ХХХХХ.  

6. Рекомендувати Веселко Раїсу Володимирівну: 
-замовити виготовлення проектної документації на реконструкцію через 
спеціалізовану проектну організацію та погодити її в установленому порядку; 
-повідомити інспекцію ДАБК про початок проведення будівельних робіт; 
-після закінчення будівництва оформити документи щодо готовності об’єкта до 
експлуатації. 



 

 

       7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з   
            питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                                                 Н. В. Кокітко       
                                                          
 
Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.08.2020                                                                                                                           №133 

Про надання дозволу на 
встановлення тимчасової споруди  

Розглянувши заяву про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди, 
керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України 
«Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 21.10.2011 року №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 
споруд для підприємницької діяльності», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Шпонарському Миколі Володимировичу який зареєстрований по 
ХХХХХ, на встановлення однієї тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності по ХХХХХ. 
2. Зобов’язати Шпонарського М.В.: 

1)погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезазначеної 
тимчасової споруди будівельним нормам у відділі містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради, оформити 
паспорт прив’язки ТС з відображенням благоустрою прилеглої території (на 
топографо-геодезичній основі М 1:500) та встановлювати тимчасову споруду  у повній 
відповідності до паспорта прив’язки ТС; 
2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення 
тимчасової споруди. 

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

 

 

Перший заступник міського голови                                                                 Н. В. Кокітко       
                                                          
 
Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.08.2020                                                                                                                           №134 

Про надання дозволу на 
встановлення тимчасової споруди  

Розглянувши заяву про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди, 
керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України 
«Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 21.10.2011 року №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 
споруд для підприємницької діяльності», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Круківській Наталії Анатоліївні яка зареєстрована по ХХХХХ, на 
встановлення однієї тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на 
власній земельній ділянці по ХХХХХ. 
2. Зобов’язати Круківську Н.А.: 

1)погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезазначеної 
тимчасової споруди будівельним нормам у відділі містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради, оформити 
паспорт прив’язки ТС з відображенням благоустрою прилеглої території (на 
топографо-геодезичній основі М 1:500) та встановлювати тимчасову споруду  у повній 
відповідності до паспорта прив’язки ТС; 
2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення 
тимчасової споруди. 

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

 

 

Перший заступник міського голови                                                               Н. В. Кокітко       
                                                          
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.08.2020                                                                                                                           №135 

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 нежитловій будівлі конюшня за межами населеного пункту ХХХХХ, для 
оформлення права власності Юрчук Ларисі Миколаївні поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку 
з впорядкуванням нумерації.                                                           
 2. Присвоїти нежитловій будівлі корівник за межами населеного пункту ХХХХХ, для 
оформлення права власності Юрчуку Олександру Андрійовичу поштову адресу: «ХХХХХ» 
у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
3. Присвоїти нежитловій будівлі майстерня за межами населеного пункту ХХХХХ, для 
оформлення права власності Бондарчуку Сергію Васильовичу поштову адресу: «ХХХХХ» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
4. Присвоїти нежитловій будівлі склад за межами населеного пункту ХХХХХ, для 
оформлення права власності Бондарчуку Сергію Васильовичу поштову адресу: «ХХХХХ» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
5. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХ, для оформлення права власності Поліщуку 
Івану Івановичу поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
6. Присвоїти 52/100 частин житловому будинку в ХХХХХ який належить на праві власності 
Пилипко Ніні Демидівні (нині покійній) нову поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації, згідно заяви Демченко Наталії Василівни. 
7. Присвоїти газорозподільній станції (ГРС) «Баранівка» в ХХХХХ, яка перебуває в 
господарському віданні ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» Бердичівське 
лінійне виробниче управління магістральних газопроводів поштову адресу: «ХХХХХ» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
8.  Зобов’язати Юрчук Л.М., Юрчука О.А., Бондарчука С.В., Поліщука І.І., Демченко Н.В., 
ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» Бердичівське лінійне виробниче 
управління магістральних газопроводів, внести зміни до інвентаризаційних та 
правовстановлюючих документів. 
9.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 
 
Перший заступник міського голови                                                               Н. В. Кокітко       
                                                          
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

20.08.2020                                                                                                                           №136 
 
Про погодження використання 
земельної ділянки   
 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Автошкола-Прогрес» Поплавського Віталія 
Юрійовича про перегляд дозволу на погодження використання земельної ділянки для 
здійснення навчального водіння слухачів, керуючись п. к ст. 12 «Земельного кодексу 
України», пп. 4 п. б ст. 30, ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 
1. Погодити директору ТОВ «Автошкола-Прогрес» Поплавському Віталію Юрійовичу, 
використання земельної ділянки по вул. І. Франка, м. Баранівка, кадастровий номер ХХХХХ 
площею 0,4000 га, для здійснення навчального водіння слухачів ТОВ «Автошкола-Прогрес» 
- терміном з 21.08.2020 року по 31 грудня 2023 року. 
1)погодити графік водіння; понеділок, вівторок, середа, четвер. 
2.   Укласти договір тимчасового використання місця земельної ділянки. 
3. Зобов’язати директора ТОВ «Автошкола-Прогрес» Поплавського В.Ю. утримувати 
земельну ділянку для здійснення навчального водіння слухачів ТОВ «Автошкола-Прогрес» 
в належному санітарному стані під час проведення занять та після його закінчення. 
4. Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради №9 від 31.01.2020 року «Про 
погодження використання земельної ділянки» 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 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                                               Н. В. Кокітко       
                                                          
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.08.2020                                                                                                                           №137 

Про надання дозволу на  
розміщення реклами на  
рекламній конструкції  
типу «білборд» 
 

Розглянувши клопотання голови Житомирської обласної політичної партії «За 
Майбутнє» Развадовського Віктора Йосиповича про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами на існуючих рекламних конструкціях типу «білборд», для розміщення 
рекламного постера, керуючись пп.13 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 «Про 
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (із змінами, внесеними 
згідно з постановою КМУ №968 від 09.09.2009 р.), виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл голові Житомирської обласної політичної партії «За Майбутнє» 
Развадовському В.Й., на платній основі, розмістити зовнішню рекламу, в кількості одного 
рекламного постера на існуючій рекламній конструкції типу «білборд», встановлених у м. 
Баранівка, терміном з 21.08.2020 року по 31.08.2020 року включно. 
2. Зобов’язати голову Житомирської обласної політичної партії «За Майбутнє» 
Развадовського В.Й., укласти з Баранівською міською радою договір тимчасового 
користування білбордами, на яких передбачено розмістити вищезгадану зовнішню рекламу 
(рекламного постера в кількості 1 шт.)  
3. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки 
під час їх розташування та експлуатації покласти на відділ благоустрою та житлово-
комунального господарства міської ради та розповсюджувача даної зовнішньої реклами – 
голову Житомирської обласної політичної партії «За Майбутнє» Развадовського В.Й.. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Савчука В. А. 
 
Перший заступник міського голови                                                               Н. В. Кокітко       
                                                          
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.08.2020                                                                                                                                 №138 

Про надання Джунь О.Г. дозволу  
на укладання договору дарування  
нерухомого майна 
 
 

Розглянувши заяву Джунь О.Г., враховуючи подання служби у справах дітей 
Баранівської міської ради від 13.08.2020 р., керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону 
дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 
безпритульних дітей», п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 року №866, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
міської ради від 13.08.2020 р. виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Джунь Олегу Григоровичу, ХХХХ р.н., жителю ХХХХХ, дозвіл на укладання 
договору дарування нежитлової будівлі магазину та земельної ділянки – 0,0225 га 
(кадастровий номер ХХХХХ), призначеної для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі, які знаходиться за адресою: ХХХХХ, на користь малолітніх онуків: ХХХХХ, ХХХХ 
р.н. та ХХХХХ, ХХХХ р.н. в рівних долях; земельної ділянки – 0,1839 га, призначеної для 
ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер ХХХХХ), яка знаходиться 
за адресою: ХХХХХ та земельної ділянки – 0,0878 га, призначеної для будівництва та 
обслуговування житлового будинку (кадастровий номер ХХХХХ), яка знаходить за адресою: 
ХХХХХ, на користь малолітньої онуки ХХХХХ, ХХХХ р.н. 
 

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

 
 
 
Перший заступник міського голови                                                               Н. В. Кокітко       
                                                          
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 

 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.08.2020                                                                                                                           №139 

Про надання дозволу на розподіл 
спадкового майна та оформлення 
його у власність 
 

Керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України 
«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Маковей Л.І., 
враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 13.08.2020 р., 
рішення комісії з питань захисту прав дитини від 13.08.2020 р, виконавчий комітет міської 
ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Маковей Лесі Іванівні, ХХХХ р.н., жительці ХХХХХ дозвіл на розподіл спадкового 
майна, яке належало на праві власності померлій Пол іщук Валентині Аркадіївні, ХХХХ р.н., 
жительці ХХХХХ, та оформлення його у власність, а саме: житлового будинку, який 
знаходиться за адресою: ХХХХХ, земельної ділянки призначеної для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд – 0,2500 га 
(кадастровий № ХХХХХ), яка знаходиться за тією ж адресою, земельної ділянки призначеної 
для ведення особистого селянського господарства – 0,1936 га (кадастровий № ХХХХХ), яка 
знаходиться за адресою: ХХХХХ, земельної ділянки призначеної для ведення особистого 
селянського господарства – 0,2702 га (кадастровий № ХХХХХ), яка знаходиться за адресою: 
ХХХХХ, на користь малолітньої ХХХХХ, ХХХХ р.н., земельної ділянки призначеної для 
ведення особистого селянського господарства – 2,7621 га (кадастровий № ХХХХХ), яка 
знаходиться в ХХХХХ та земельної ділянки призначеної для ведення особистого селянського 
господарства – 1,7337 га (кадастровий № ХХХХХ), яка знаходиться в ХХХХХ на користь 
Маковея Олександра Дмитровича, ХХХХ р.н. 
 

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

 
 
Перший заступник міського голови                                                          Н. В. Кокітко     
   
 
Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 
 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.08.2020                                                                                                                           №140 

Про визначення способу 
участі матері у вихованні дітей 
  

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону 
дитинства», ст.19, ст.158, ст.164 Сімейного кодексу України, Порядком провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, враховуючи 
рекомендацію комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради 
від 17.08.2020 року, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити Солощук Юлії Василівні, ХХХХ р.н. наступні дні та години спілкування 
з малолітніми ХХХХХ, ХХХХ р.н. та ХХХХХ, ХХХХ р.н.: 27 серпня  2020 року з 
19.00 год. по 30 серпня 2020 року 14.00 год., з 1 вересня 2020 року – кожну першу та 
третю п’ятницю з 19.00 год. відповідно по неділю 14.00 год. за місцем проживання 
матері. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Баранівської 
міської ради №235 від 30.10.2019 року «Про недоцільність позбавлення батьківських 
прав та визначення способу участі матері у вихованні дітей».  

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

 
 
Перший заступник міського голови                                                               Н. В. Кокітко 
 
       
Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.08.2020                                                                                                                           №141 

 
Про доцільність влаштування дитини 
на цілодобове перебування до закладу, 
який здійснює інституційний догляд  
і виховання дітей 
 

Керуючись ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком 
зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний 
догляд і виховання дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2020 року №586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої 
респіраторної  хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», враховуючи 
рекомендацію комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради 
від 17.08.2020 року, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 
1. Вважати за доцільне влаштувати неповнолітню ХХХХХ, ХХХХ р.н., жительку ХХХХХ на 
цілодобове перебування до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей 
терміном на 6 (шість) місяців, а саме до КУ «Новоборівський дитячий будинок-інтернат» 
Житомирської обласної ради. 
2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.) направити дане 
рішення до департаменту праці, соціальної та сімейної політики обласної державної 
адміністрації. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В.О. Цицюру. 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                                               Н. В. Кокітко    
    
 
Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.08.2020                                                                                                                           №142 

 
Про доцільність позбавлення 
батьківських прав  

 
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.11 

Закону України «Про охорону дитинства», ст. 19, ст. 159, ст. 164 Сімейного кодексу України, 
Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, за 
пропозицією членів виконавчого комітету, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 
 1. Вважати за доцільне позбавити батьківських прав Гопа Олександра Анатолійовича, 
ХХХХ р.н. відносно малолітнього сина ХХХХХ, ХХХХ р.н. 
 2. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І. В.) надіслати Гопу Олександру 
Анатолійовичу копію даного рішення. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В.А. Савчука. 
 
 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                                                Н. В. Кокітко 
 
  
Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.08.2020                                                                                                                           №143 

Про надання дозволу на  
розміщення реклами на  
рекламній конструкції  
типу «білборд» 
 

Розглянувши клопотання депутата Житомирської обласної ради Кокітко Наталії 
Володимирівни про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на існуючих 
рекламних конструкціях типу «білборд», для розміщення рекламного постера з вітанням до 
Дня Незалежності, керуючись пп.13 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 «Про 
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (із змінами, внесеними 
згідно з постановою КМУ №968 від 09.09.2009 р.), виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл депутату Житомирської обласної ради Кокітко Н.В., на платній основі, 
розмістити зовнішню рекламу, в кількості двох рекламних постерів на існуючій рекламній 
конструкції типу «білборд», встановлених у м. Баранівка, терміном з 21.08.2020 року по 
04.09.2020 року включно. 
2. Зобов’язати депутата Житомирської обласної ради Кокітко Н.В., укласти з Баранівською 
міською радою договір тимчасового користування білбордами, на яких передбачено 
розмістити вищезгадану зовнішню рекламу (рекламних постерів в кількості 2 шт.)  
3. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки 
під час їх розташування та експлуатації покласти на відділ благоустрою та житлово-
комунального господарства міської ради та розповсюджувача даної зовнішньої реклами – 
депутата Житомирської обласної ради Кокітко Н.В.. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Савчука В. А. 
 
 

Перший заступник міського голови                                                               Н. В. Кокітко       

 

Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.08.2020                                                                                                                           №144 

Про надання дозволу  
на розміщення зовнішньої реклами 

Розглянувши заяву ФОП Дем’яненко Юлії Ігорівни про надання дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами за адресою м. Баранівка вул. Соборна, 22, керуючись ст.16 
Закону України "Про рекламу", Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами від 
29.12.2003 року, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 2067, ст. 30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Надати дозвіл ФОП Дем’яненко Юлії Ігорівні на розміщення зовнішньої реклами в 
кількості трьох банерів на віконних решітках кафе «Art club», за адресою м. Баранівка вул. 
Соборна, 22. 
2.  Зобов’язати ФОП Дем’яненко Ю.І., розміщувати зовнішню рекламу з додержанням вимог 
техніки безпеки, зазначених у пунктах 38-41 «Типових правил розміщення зовнішньої 
реклами від 29.12.2003 року, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 
2067». 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                               Н. В. Кокітко       

 

Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.08.2020                                                                                                                           №145 

 
Про визначення та обладнання місць 
для розміщення плакатів, стендів, листівок 
та інших друкованих агітаційних матеріалів 
(крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами) 
з чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року  
 

На виконання постанови Центральної виборчої комісії від 08 серпня 2020 року №163 
«Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення 
місцевих виборів 25 жовтня 2020 року»   відповідно до Виборчого кодексу України, статті 
40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Баранівської 
міської ради   

 
ВИРІШИВ: 

1. Визначити місця для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших 
друкованих агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої 
реклами) з виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних 
громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року з дислокацією 
(додається). 

2. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської 
міської ради забезпечити визначені місця дошками оголошень для розміщення матеріалів 
передвиборної агітації до 05.09.2020 року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                                               Н. В. Кокітко       
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Додаток 
 до рішення  

виконавчого комітету 
від 20.08.2020 №145 

 
Дислокація 

місць для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних 
матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях 

зовнішньої реклами) по виборах депутатів сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 

25 жовтня 2020 року 
 
 

№ 
з/п 

Адреса дислокації    Найменування  

1 м. Баранівка, вул. Соборна, (поруч з дитячим 
майданчиком) 

Дошка оголошень 

2 м. Баранівка, вул. Соборна, 22 Дошка оголошень 
3 В’їзд в місто із сторони Новоград-Волинського 

(біля Органік Мілк) 
Біг-борд 

4 Перехрестя доріг Старокостянтинів – Новоград-
Волинський та Висока Піч – Дубрівка ( біля 

КПП) 

Біг-борд 

5 м. Баранівка, вул. Соборна, 20 (біля міської ради) Сіті-лайт 
6 м. Баранівка, на розі вулиць Соборна та 

Європейська (біля магазину «Для Вас») 
Сіті-лайт 

7 смт. Полянки, вул. Промислова, 3  Дошка оголошень 
8 смт. Полянки, вул. Промислова, 1А Дошка оголошень 
9 с. Марківка, вул. Першотравнева Дошка оголошень 
10 с. Стара Гута, вул. Лесі Українки Дошка оголошень 
11 с. Кашперівка, вул. Центральна  Дошка оголошень 
12 с. Озерянка, вул. Лесі Українки Дошка оголошень 
13 с. Гриньки, вул. Пушкіна Дошка оголошень 
14 с. Йосипівка, вул. Щукіна Дошка оголошень 
15 с. Табори, вул. Лесі Українки Дошка оголошень 
16 с. Ялишів, вул. Першотравнева Дошка оголошень 
17 с. Явне, вул. Світанкова Дошка оголошень 
18 с. Лісове, вул. Баранівська Дошка оголошень 
19 с. Рогачів, вул. Молодіжна Дошка оголошень 
20 с. Острожок, вул. Центральна Дошка оголошень  
21 с. Берестівка, вул. Центральна Дошка оголошень 
22 с. Мирославль, вул. Центральна Дошка оголошень  
23 с. Ситисько, вул. Центральна Дошка оголошень 
24 с. Жари, вул. Баранівська Дошка оголошень 
25 с. Зеремля, вул. Вишнівецька, 1 Дошка оголошень 
26 с. Середня, вул. Баранівська,16 Дошка оголошень 
27 с. Суємці, вул. Дмитра Савчука Дошка оголошень 
28 с. Смолдирів, вул. Лесі Українки Дошка оголошень 
29 с. Іванівка, вул. Гагаріна Дошка оголошень 
30 с. Смолка, вул. Молодіжна Дошка оголошень 

 
Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.08.2020                                                                                                                           №146 

 
Про хід виконання рішення виконавчого комітету 
від 30.07.2020 №126 «Про стан утримання 
та виховання малолітніх дітей» 

 
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.11, 

ст.12, ст.231 Законом України «Про охорону дитинства», ст.150, ст.155, ст.164 Сімейного 
кодексу України, Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 року №866, враховуючи інформацію начальника служби у справах дітей 
міської ради, виконавчий комітет 

  
ВИРІШИВ: 

 
1. Інформацію начальника служби у справах дітей міської ради про стан утримання та 

виховання малолітніх ХХХХХ, ХХХХ р.н., ХХХХХ, ХХХХ р.н., ХХХХХ, ХХХХ р.н. 
у сім’ї Назарчук Вероніки Анатоліївни, ХХХХ р.н., Назарчука Олександра 
Миколайовича, ХХХХ р.н., жителів ХХХХХ взяти до відома. 

2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.) 
продовжувати соціальний супровід сім’ї Назарчук В.А. 

3. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати контроль за станом 
утримання та виховання малолітніх дітей в даній сім’ї.    

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

 
 Перший заступник міського голови                                                  Н. В. Кокітко   
   
   
 Керуючий справами виконкому                                                         Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.08.2020                                                                                                                           №147 

Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради  
від 30.07.2020 №127 «Про стан утримання та виховання малолітніх дітей» 

 
 
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.11, 

ст.12, ст.231 Законом України «Про охорону дитинства», ст.19, 150, 155, 157, 164, 180 
Сімейного кодексу України, Порядком провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, враховуючи інформацію начальника служби у 
справах дітей міської ради, виконавчий комітет міської ради  

  
ВИРІШИВ: 
 
 1. Інформацію начальника служби у справах дітей міської ради про стан утримання 
та виховання малолітніх ХХХХХ, ХХХХ р.н. та ХХХХХ, ХХХХ р.н. в сім’ї Бутиніч 
Світлани Романівни, ХХХХ р.н., жителів ХХХХХ взяти до відома. 
          2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.) 
продовжувати соціальний супровід сім’ї Бутиніч С.Р. 
 3. Службі у справах дітей міської ради здійснювати контроль за станом утримання 
та виховання малолітніх дітей в даній сім’ї.    
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Л.Л. Куцан. 
 
 
 Перший заступник міського голови                                                 Н. В. Кокітко   
 
     
 Керуючий справами виконкому                                                        Л. Л. Куцан 

 
 
 

 
 
 


