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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
18 сесія 8 скликання 

 
14 вересня 2021 року                                                                               № 
 
 
Про початок повноважень 
депутата Андрєєвої Л.А.  
 
         Заслухавши інформацію голови Баранівської міської територіальної 
виборчої комісії Новоград-Волинського району Житомирської області Федорчук 
В.М., керуючись ст. 45, ст. 46, ст. 49 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 9 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», ст.283, ст. 284 Виборчого кодексу України, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Визнати повноваження депутата Баранівської міської ради Андрєєвої 
Людмили Анатоліївни, обраної від Житомирської обласної партійної організації 
Політичної партії «Наш край». 

2. Включити депутата Андрєєву Л.А. до складу постійної комісії з питань 
екології, благоустрою та житлово-комунального господарства. 

 
 
 
 
Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                           РІШЕННЯ 
                                                   18 сесія 8 скликання  
 
14 вересня 2021 року                                                                             №   
 
 
Про затвердження передавальних 
актів 
 

   Розглянувши подані комісіями з проведення заходів, пов’язаних з 
реорганізацією  (злиттям) відділу освіти Баранівської міської ради (код ЕДРПОУ 
41067449)  та відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 
(код ЄДРПОУ 41081259) передавальні акти, враховуючи рішення 15 сесії VIIІ 
скликання Баранівської міської ради від 9 липня 2021 року  №516 «Про 
створення гуманітарного відділу Баранівської міської ради Баранівського району 
Житомирської області як юридичної особи», керуючись ст.ст. 107, 108 
Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити передавальні акти, складені комісіями з проведення заходів, 

пов’язаних з реорганізацією  (злиттям) відділу освіти Баранівської міської 
ради (код ЕДРПОУ 41067449)  та відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради (код ЄДРПОУ 41081259), Баранівський міський 
Будинок дитячої творчості та КП «Барнівський міжшкільний ресурсний 
центр» шляхом реорганізації (злиття) в КУ «Центр дозвілля і розвитку 
молоді» (додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 
зв’язку. 

 
 
 
 

Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 
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Додаток  
до рішення 18 сесії 8-го скликання 

14.09.2021 року 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 Міський голова 

_______________________  
Олександр МІГЕЙ 

 
 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 

м. Баранівка                                                  «____» ______ 20__ року 
 

  
Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації відділу культури, 

сім’ї, молоді та спорту  Баранівської міської ради, створеної згідно до плану заходів щодо 
реорганізації відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 12.07.2021 р. 
у складі: 
Голова комісії:Ошатюк Надія Богданівна– начальник відділу культури, сім’, молоді та спорту 
Баранівської міської ради. 
Заступники голови комісії: Присяжнюк Віктор Васильович  – заступник начальника відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. 
Члени комісії: Мисько Надія Олексіївна –головний бухгалтер відділу культури, сім’ї, молоді 
та спорту Баранівської міської ради, 
Сірук Світлана Володимирівна- завідувач методичним кабінетом відділу культури, сім’ї, 
молоді та спорту Баранівської міської ради, 
Андрушко Ірина Сергіївна – бухгалтер централізованої бухгалтерії віддулу культури, сім’ї, 
молоді та спорту Баранівської міської ради, керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу 
України, ст. 25, 26, 59, п. 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу 
України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 
– підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні»,склали цей акт про наступне: 

- Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради  (ЄДРПОУ 
41081259), місцезнаходження вул. Соборна, 20, м. Баранівка, Житомирської 
області згідно рішення Баранівської міської ради №516 від 09.07.2021 року 
внаслідок припинення діяльності шляхом реорганізації (злиття) у гуманітарний 
відділ Баранівської міської ради, який є правонаступником майна, прав та 
обов’язків відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради  
(ЄДРПОУ 41081259), а саме: 

- відносно мережі установ відділу культури, сім’ї, молоді та спорту   
Баранівської міської ради за 2017-2021р 

1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних  територіальних громадах 

1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 
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1014030 Забезпечення діяльності бібліотек 
1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 

1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів 

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 
1015011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських 

видів спорту 
1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 
1015041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 

1015062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 

 
- відносно необоротних активів (балансова вартість) –11671809,71грн., у тому числі: - основні 
засоби –9373674,18грн.; 
- інші необоротні матеріальні активи –2298135,53 грн. 
 

№ з/п 
Рахунок, субрахунок 

  

Найменування, стисла 
характеристика та призначення  

 

 

сума 

 

1 
1013  

 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

5833279,42 

2 
1014  

 
Машини та обладнання 

2579460,68 

3 
1015 

 
Транспортні засоби 

68591,00 

4 
1016 

 

Інструменти, прилади та 
інвентар 

514966,62 

5 
1017 

 

Тварини та багаторічні 
насадження 

 

16170,00 

6 
1018 

 
Інші основні засоби  

361206,46 
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РАЗОМ ЗА 
РАХУНКОМ 101 

«Основні засоби та 
інвестиційна 
нерухомість 

розпорядників 
бюджетних коштів» 

 

9373674,18 

7 
1112  

 
Бібліотечні фонди 

1182024,64 

8 
1113  

 

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

1113564,29 

9 
1114  

 

Білизна, постільні речі, одяг 
та взуття 

9282,60 

 

    

    

 

РАЗОМ ЗА 
РАХУНКОМ 111 «Інші 
необоротні матеріальні 
активи розпорядників 
бюджетних коштів» 

 

2298135,53 

    

 
- разом із вказаним майном Гуманітарний відділ Баранівської міської ради  

приймає документи, що підтверджують ведення організаційно-розпорядчої 
документації, яка велась в відділі культури, сім’ї, молоді та спорту  Баранівської 
міської ради, а саме, бухгалтерські та первинні документи в папках: 

п/п Назва  документів Період Кількість  
папок 

 
1 Касова книга  2017-2021р 1 
2 МО, банківські виписки та первинні 

документи до них  
Січень 2021 1 

3 МО, банківські виписки та первинні 
документи до них. 

Лютий 2021 1 

4 МО, банківські виписки та первинні 
документи до них  

Березень2021 1 

5 МО, банківські виписки та первинні 
документи до них  

Квітень 2021 1 

6 МО, банківські виписки та первинні 
документи до них  

Травень 2021 1 

7 МО, банківські виписки та первинні 
документи до них  

Червень 2021 1 

8 МО, банківські виписки та первинні 
документи до них  

Липень 2021 1 



6 
 

9 МО, банківські виписки та первинні 
документи до них  

Серпень 2021 1 

10 Банківські виписки та первинні 
документи до них по 14 вересня 2021 р 

Вересень 2021 1 

11 Протоколи засідання комісії по СС , 
лікарняні та розрахунки до них  

2021 1 

12 Штатні розписи та Тарифікаційні списки 2021 1 
13 Паспорти бюджетних програм 2021 1 
14 Бюджетні запити 2021 1 
15 Кошториси та довідки про зміни до 

кошторисів 
2021 1 

16 Особові рахунки  2021 1 
17 Розрахункові відомості за період 01-14 

вересня 2021 року 
2021 1 

18 Договора 2021 1 
19 Головна книга 2021 1 
20 Квартальні звіти 2021 2 
21 Облік отриманих асигнувань, касових 

та фактичних видатків  
2021 2 

 Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії 
стосовно порядку припинення юридичної особи 
Комісія з реорганізації відділу культури, сім’ї, молоді та спорту  Баранівської міської ради  
(ЄДРПОУ 41081259) 
 

 
Голова комісії:  

____________________ 
          підпис 

Ошатюк Надія 
Богданівна 

Заступник 
голови комісії: 

 
____________________ 
          підпис 

Присяжнюк Віктор 
Васильович 

 
Члени комісії: 
 

 
____________________ 
          підпис 

Мисько Надія 
Олексіївна 

  
____________________ 
          підпис 

Сірук Світлана 
Володимирівна 

  
____________________ 
          підпис 

Андрушко Ірина 
Сергіївна 
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Додаток  
до рішення 18 сесії 8-го скликання 

14.09.2021 року 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 Міський голова 

_______________________  
Олександр МІГЕЙ 

 
 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 

м. Баранівка                                                                        «____» ______ 20__ року 
 

  
Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації відділу освіти 

Баранівської міської ради, створеної згідно до плану заходів щодо реорганізації відділ освіти 
Баранівської міської ради від 12.07.2021 р. у складі: 
Голова комісії: Николишин Ростислав Зиновійович– начальник відділу освіти Баранівської 
міської ради. 
Заступники голови комісії: Бортнік Олена Василівна  – заступник начальника відділу освіти 
Баранівської міської ради. 
Члени комісії: Терещенко Наталія Володимирівна  –головний бухгалтер відділу освіти 
Баранівської міської ради, 
Белінська Алла Валентинівна- начальник ГЦГО відділу освіти Баранівської міської ради, 
Парфенюк Олександр Володимирович- інженер з  організації експлуатації та ремонту ГЦГО, 
Жильцова Наталія Володимирівна- головний спеціаліст відділу освіти Баранівської міської 
ради,керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 25, 26, 59, п. 6-1 Розділу 5 
«Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», склали цей акт про наступне: 

- Відділ освіти Баранівської міської ради  (ЄДРПОУ 41067449), 
місцезнаходження вул. Соборна, 20, м. Баранівка, Житомирської області  згідно 
рішення Баранівської міської ради №516 від 09.07.2021 року внаслідок 
припинення діяльності шляхом реорганізації (злиття) у гуманітарний відділ 
Баранівської міської ради, який є правонаступником майна, прав та обов’язків 
відділу освіти Баранівської міської ради  (ЄДРПОУ 41067449), а саме: 

- відносно мережі установ відділу освіти  Баранівської міської ради за 2017-
2021р 

0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних  територіальних громадах 

0611021 Надання  загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 

0611010  Надання дошкільної освіти 

0611031 Надання  загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти     
( освітня субвенція) 

0611061 Надання  загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти     
( залишок освітньої субвенції) 
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0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи  із 
позашкільної роботи з дітьми 

0611141 Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері освіти 

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 
0611160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників 
0611181 Співфінансування НУШ 

0611182 Субвенція НУШ 

0611200 Субвенція інклюзія 

0611210 Залишок субвенції інклюзії 

0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей 

 
- відносно необоротних активів (балансова вартість) –49675315,03грн., у тому числі: - основні 
засоби –41716414,63грн.; 
- інші необоротні матеріальні активи –7958900,40 грн. 
 

№ з/п 
Рахунок, субрахунок 

  

Найменування, стисла 
характеристика та призначення  

 

сума 

 

1 
1013  

 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

20901476,41 

2 
1014  

 
Машини та обладнання 

13344025,66 

3 
1015 

 
Транспортні засоби 

5569497,00 

4 
1016  

 

Інструменти, прилади та 
інвентар 

1694136,05 

5 
1017  

 

Тварини та багаторічні 
насадження 

77704,51 

 

6 
1018 

 
Інші основні засоби  

129575,00 
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РАЗОМ ЗА 
РАХУНКОМ 101 

«Основні засоби та 
інвестиційна 
нерухомість 

розпорядників 
бюджетних коштів» 

 

41716414,63 

7 
1111  

 
Музейні фонди 

789,10 

8 
1112  

 
Бібліотечні фонди 

2300030,32 

9 
1113  

 

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

5274553,83 

10 
1114  

 

Білизна, постільні речі, одяг 
та взуття 

271257,55 

 

11 

1118 

Інші необоротні 
матеріальні активи  

Інші необоротні матеріальні 
активи 

112269,60 

 

 

 

    

 

РАЗОМ ЗА 
РАХУНКОМ 111 «Інші 
необоротні матеріальні 
активи розпорядників 
бюджетних коштів» 

 

7958900,40 

    

 
- разом із вказаним майном Гуманітарний відділ Баранівської міської ради  

приймає документи, що підтверджують ведення організаційно-розпорядчої 
документації, яка велась в відділі освіти Баранівської міської ради, а саме, 
бухгалтерські та первинні документи в папках: 

 

п/п Назва  документів Період Кількість  папок 
 

1 Оправдовуючі документи 
меморіальні ордери №2,3 

2017-вересень2021 57 
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2 Оправдовуючі документи 
меморіальні ордери №4-

20 

2017-вересень2021 60 

3 Оправдовуючі документи 
до меморіального ордера 

№11 

2017-вересень2021 114 

4 Оправдовуючі документи 
до меморіального ордера 

№12 

2017-вересень2021 114 

5 Оборотні відомості по 
рах.10 

2017-вересень2021 57 

6 Оборотні відомості по 
рах.11 

2017-вересень2021 57 

7 Оборотні відомості по 
рах.15-18 

2017-вересень2021 57 

8 Оправдовуючі документи 
до меморіального ордера 

№5 

2017-вересень2021 57 

9 Листки непрацездатності 2017-вересень2021 57 
 

10 Відомості по заробітній 
платі працівників 

2017-вересень2021 28 

11 Облік отриманих 
асигнувань, касових та 

фактичних видатків 

2017-вересень2021 5 

12 Зведена по з/платі 2017-вересень2021 5 
13 Дорожні   листи 2017-вересень2021 42 
14 Інвентаризація 2017-2020 4 
15 Оправдовуючі документи 

щодо перевезення 
шкільним 

автотранспортом 

2017-вересень2021 7 

16 Місячні бюджетні звіти 2017-серпень2021 5 
 

17 Квартальні  фінансові та 
бюджетні  звіти 

2017-2021 14 

18 Головна книга 2017-2021 5 
19 Особові рахунки 

працівників 
2017-2021 25 

20 Річні фінансові та 
бюджетні  звіти 

2017-2020 4 

21 Штатний розпис 2017-2021 5 
22 Кошториси 2017-2021 27 
23 Відомість нарахування 

зносу 
2017-2021 5 

24 Акти прймання-
передавання 

2017-2021 5 

25 Акти перевірок 2017-2021 1 
26 Установчі документи  2017-2021  
27 Договірні зобов’язання 2017-2021  
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 Комісією з припинення юридичної особи вчинено всі передбачені законодавством дії 
стосовно порядку припинення юридичної особи 
Комісія з реорганізації відділу освіти Баранівської міської ради  (ЄДРПОУ 41067449) 
 

 
Голова комісії:  

____________________ 
          підпис 

Николишин Ростислав 
Зиновійович 

Заступник 
Голови комісії: 

 
____________________ 
          підпис 

Бортнік Олена Василівна 

 
Члени комісії: 
 

 
____________________ 
          підпис 

Терещенко Наталія 
Володимирівна   

  
____________________ 
          підпис 

Белінська Алла 
Валентинівна 

  
____________________ 
          підпис 

Парфенюк Олександр 
Володимирович 

  
____________________ 
          підпис 

Жильцова Наталія 
Володимирівна 
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ПРОЄКТ 

 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                           РІШЕННЯ 
                                                   18 сесія 8 скликання  
 
14 вересня 2021 року                                                                             №   
 
Про затвердження мережі  
закладів, організацій, установ, які входять  
до сфери управління гуманітарного відділу 
Баранівської міської ради 
 
   Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Нечипорука Д.В. про затвердження мережі закладів, 
організацій, установ, які входять до сфери управління гуманітарного відділу 
Баранівської міської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити мережу закладів, організацій, установ, які входять до сфери 
управління гуманітарного відділу Баранівської міської ради (додається). 

2. Делегувати КУ «Центр фінансово-господарського обслуговування» 
Баранівської міської ради ведення фінансово-господарської діяльності 
гуманітарного відділу Баранівської міської ради в частині реалізації 
завдань місцевого  самоврядування у сфері освіти, культури, сім’ї, молоді 
та спорту. 

3. Затвердити структуру гуманітарного відділу (додається) та граничну 
чисельність у кількості 8 чоловік. 
 

 
 
 

Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 
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Додаток  

до рішення 18 сесії 8-го скликання 
14.09.2021 року 

 
 

Мережа  
закладів, організацій, установ, які входять до сфери управління 

гуманітарного відділу Баранівської міської ради 
 

1. Баранівська школа мистецтв вул.Соборна, 38 
2.  Бібліотека для дорослих та дітей Баранівської міської ради м.Баранівка 

пров. Шкільний,1 
3. Полянківська селищна бібліотека с.Полянки вул.Промислова,1 
4. Вірлянська сільська бібліотека с.Вірля вул.Центральна,39 
5. Мирославльська сільська бібліотека с.Мирославль вул.Центральна,1 
6. Зеремлянська сільська бібліотека с. Зеремля вул.Вишнівецька,3 
7. Гриньківська сільська бібліотека с.Гриньки вул.Пушкіна,1 
8. Старогутянська сільська бібліотека с.Стара Гута, вул.Садова, 2 
9. Марківська сільська бібліотека с.Марківка вул.Першотравнева,35 
10. Рогачівська сільська бібліотека с.Рогачів вул.Новоград-Волинська,70 
11. Суємецька сільська бібліотека с.Суємці вул.Дмитра Савчука,2 
12. Смолдирівська сільська бібліотека с.Смолдирів, вул.Лесі Українки,51 
13. Першотравенська селищна бібліотека смт. Першотравенськ 

вул.Парфірова, 16  
14. Історико – краєзнавчий народний музей Баранівської міської ради вул. 

Соборна, 22  
15. Баранівський міський будинок культури ім. А. Пашкевича м.Баранівка 

вул.Соборна, 22 
16. Будинок культури смт.Полянка вул.Промислова 1/а 
17. Сільський клуб с.Вірля вул.Центральна,39 
18. Будинок культури с.Климентіївка вул.Центральна,4 
19. Будинок культури с.Мирославль вул.Центральна 
20. Сільський клуб с.Берестівка вул.Шуляківська,1 
21. Сільський клуб с.Жари вул.Баранівська ,9 
22. Сільський клуб с.Зеремля вул.Вишнівецька,3 
23. Сільський клуб с.Йосипівка вул.Щукіна 
24. Сільський клуб с.Табори вул.Садова, 2 
25. Будинок культури с.Кашперівка вул.Лесі Українки, 32 
26. Сільський клуб с.Гриньки вул.Пушкіна,2 
27. Сільський клуб с.Стата Гута вул.Садова,  
28. Будинок культури с.Марківка вул.Першотравнева, 35 
29.  Будинок культури с.Рогачів вул.Новоград-Волинська,70 
30. Будинок культури с.Суємці вул. Дмитра Савчука, 11 
31. Будинок культури с.Смолдирів вул.Лесі Українки, 51 
32. Сільський клуб с.Явне вул.Світанкова,15 
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33. Сільський клуб с.Лісове вул.Баранівська, 25 
34. Будинок культури ім. В.Д. Крищенка смт. Першотравенськ вул. 

Парфірова, 16 
35. Баранівська дитячо-юнацька спортивна школа 
36. Міський стадіон 

11 закладів загальної середньої освіти та 3 філії: 
1. Баранівський ліцей №1 
1.1. Філія «Вірлянська початкова школа» Баранівського ліцею №1 
2. Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук 
2.1 Філія «Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук 
2.2. Філія «Климентіївська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук 
3. Першотравенський ліцей 
4.  Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. 
5.  Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
6.  Смолдирівська гімназія 
7.  Рогачівська гімназія 
8.  Явненська ЗОШ І-ІІ ст. 
9.  Баранівська початкова школа 
10.  Острожецька початкова школа ім. О.В. Коростинського 
11. Суємецька початкова школа 
 
14  закладів дошкільної освіти: 
1. Баранівський ЗДО «Сонечко» 
2.  Вірлянський ЗДО «Сонечко» 
3.  Першотравенський ЗДО «Мрія» 
4.  Полянківський ЗДО « 
5.  Кашперівський ЗДО «Ромашка» 
6.  Мирославльський ЗДО « 
7.  Рогачівський ЗДО «Калинка» 
8.  Острожецький ЗДО « 
9.  Зеремлянський ДНЗ «Буратіно» 
10.  Суємецький ЗДО « 
11.  Баранівський ЗДО «Лесина казка» 
12.  Явненський ЗДО «Лісова казка» 
13.  Йосипівський ЗДО 
14.  Старогутянський ЗДО 
1 позашкільний заклад освіти: 

 
1. КУ « Центр дозвілля і розвитку молоді». 
 
1 Центр професійного розвитку педагогічних працівників: 

 
1. Центр професійного розвитку педагогічних працівників 
 

Секретар ради     Володимир ЗАРЕМБА 
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Додаток 2  

До рішення 18 сесії 8 скликання 

Від 14.09.2021 р. № 

 

 

Структура та гранична чисельність  

Гуманітарного відділу 

Баранівської міської ради Баранівського району 

Житомирської області 

Начальник 1 
Заступник начальника 1 
Головний спеціаліст (загальна освіта) (дошкільна освіта, 
позашкілля) (культура, сім’я, молодь) (спорт,туризм) 

4 

Головний бухгалтер 1 
Економіст 1 
Всього 8 

 

 

Секретар ради                                                              Володимир ЗАРЕМБА 
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ПРОЄКТ 

 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                           РІШЕННЯ 
                                                   18 сесія 8 скликання  
 
14 вересня 2021 року                                                                             №   
 
 
Про внесення змін до  
рішення 15  сесії  8-го скликання 
від 9 липня 2021 року №516 
 
 

 Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до рішення 15 сесії 8-го скликання від 9 липня 2021 року 

№516 «Про створення гуманітарного відділу Баранівської міської ради 
Баранівського району Житомирської області як юридичної особи» шляхом 
виправлення описки, а саме: (код ЕДРПОУ 41067499) у всіх реченнях 
вважати (код ЕДРПОУ 41067449). 
 

 
 
 

Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                           РІШЕННЯ 
                                                   18 сесія 8 скликання  
 
14 вересня 2021 року                                                                             №   
 
 
Про передачу основних засобів з балансу   
Баранівської міської ради на баланс 
КУ «Центр фінансово – господарського обслуговування» 
Баранівської міської ради  
      
     З метою ефективного використання майна комунальної власності 
Баранівської міської ради, розглянувши лист в.о.директора КУ«Центр фінансово 
– господарського обслуговування» Баранівської міської ради, керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999р. №996, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету 
та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв'язку, міська 
рада: 
 
 ВИРІШИЛА:    
          1. Надати дозвіл на передачу основних засобів з балансу Баранівської 
міської ради на баланс КУ«Центр фінансово – господарського обслуговування» 
Баранівської міської ради, а саме: 
  - автомобіль JYLLY, первісною вартістю ____ грн, інвентарний номер – _____.  
          2. Відділу бухгалтерського обліку Баранівської міської ради (Цимбалюк 
Л.А.) провести процедуру приймання-передачі матеріальних цінностей та 
оформити акт приймання-передачі відповідно до чинного законодавства. 
          3.  Надати дозвіл міському голові затвердити акт приймання-передачі. 
    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 
зв'язку (Демчишина І.І.). 
 
 
 
 

Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

18 сесія  8 скликання 

14 вересня 2021р.                                                                                         № ____ 

Про внесення змін до Додатку 2  
рішення 16 сесії 8 скликання  
від 11.08.2021р. № 543 
 «Про створення  інклюзивних груп  
закладів дошкільної освіти  та класів  
закладів загальної середньої освіти 
на 2021-2022 н.р.» 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про повну загальну 
середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 
«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах», враховуючи звернення батьків дітей з 
особливими освітніми потребами та з метою забезпечення загальною середньою 
освітою дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з 
інвалідністю, міська рада 

 
В И Р І Ш И ЛА: 

1. Внести зміни в Додаток 2 рішення 16 сесії 8 скликання №543 від 11 серпня 
«Про створення  інклюзивних груп закладів дошкільної освіти  та класів 
закладів загальної середньої освіти на 2021-2022 н.р.»,  виклавши Додаток 
2 в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Нечипорук Д.В.) 
 
 

Міський голова                                                                             Олександр МІГЕЙ 
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Додаток 1  
до рішення сесії 

від 14.09.2021 року №______ 
 

 
МЕРЕЖА 

Інклюзивних груп закладів дошкільної освіти Баранівської міської ТГ 
на 2021-2022 навчальний рік 

 
№ 
з/п 

Назва закладу Групи 

1. Баранівський заклад дошкільної освіти 
«Сонечко» 

3 

2. Кашперівський заклад дошкільної освіти 
«Ромашка» 

1 

3. Першотравенський заклад дошкільної освіти 
«Мрія» 

1 

 Разом: 5 
 

 

 
 

Начальник відділу                                                 Ростислав НИКОЛИШИН 
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Додаток 2  
до рішення сесії  

від 14.09.2021 року №___ 
 
 

 
 

МЕРЕЖА 
Інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти  

Баранівської міської ТГ 
на 2021-2022 навчальний рік 

 
№ 
з/п 

Назва закладу Класи 

1.  Баранівський  ліцей №1  5 
2.  Баранівський  ліцей №2 ім. О.Сябрук  2 
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Проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
18 сесія 8 скликання 

14 вересня 2021 року №  
 
Про внесення змін до рішення  
Баранівської міської ради від 09 липня 2021 року № 518 
«Про утворення комунальної установи  
«Центр фінансово – господарського обслуговування» 
Баранівської міської ради» 
 

На виконання доручення щодо приведення первинної документації в належний 
стан, керуючись частиною 1 статті 87, статтею 88 Цивільного кодексу України, 
пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», підпунктом 6 пункту 1 
статті 26, частиною 4 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 
 
  ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни до Статуту комунальної установи «Центр фінансово-господарського 
обслуговування» Баранівської міської ради, затвердивши його у новій редакції 
(додається). 
2. Затвердити граничну чисельність працівників комунальної установи «Центр 
фінансово-господарського обслуговування» Баранівської міської ради у кількості 29 
(двадцяти дев’яти) штатних одиниць. 
3. З метою упорядкування структури уповноважити директора комунальної установи 
«Центр фінансово-господарського обслуговування» Баранівської міської ради за 
погодженням із міським головою вносити зміни до штатного розпису. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань з питань з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.) 

 
Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 
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Додаток № 1 
 

до рішення 18 сесії 8 скликання 
 Баранівської  міської ради 
від 14 вересня  2021  року  

                                                               
 
 
 

 
 
 

СТАТУТ 
комунальної установи 

«Центр фінансово – господарського обслуговування» 
Баранівської міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баранівка  2021  
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І. Загальні положення 

1. Цей Статут визначає правові і економічні основи організації та 
діяльності Комунальної установи «Центр фінансово-господарського 
обслуговування» Баранівської   міської ради (далі – комунальна установа «Центр 
обслуговування»), повноваження її директора, головного бухгалтера та вимоги 
до їх професійно-кваліфікаційного рівня. 

2. Засновником «Центру обслуговування» є Баранівська  міська рада (далі 
– Засновник). Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування 
«Центру обслуговування», його матеріально-технічне забезпечення, надає 
необхідні будівлі з обладнанням і матеріали, організовує будівництво і ремонт 
приміщень, їх господарське  обслуговування. 

Органом управління комунальної установи «Центр обслуговування» є 
гуманітарний відділ  Баранівської  міської ради. 

3. Комунальна установа «Центр обслуговування» має статус комунальної 
установи, утримується за рахунок коштів бюджету міської ради та інших не 
заборонених законодавством надходжень і є бюджетною неприбутковою 
установою.  

4. Комунальна установа «Центр обслуговування» є юридичною особою та 
наділена усіма правами юридичної особи з дня її державної реєстрації,  має 
самостійний баланс, реєстраційний та інші рахунки в органах Державної  
казначейської служби України,  гербову печатку зі своїм найменуванням, 
штампи та ідентифікаційний номер.  

5. Повна назва комунальної установи – «Центр фінансово-господарського 
обслуговування»  Баранівської   міської ради. 
  5.1. Скорочена назва комунальної установи - КУ ЦФГО. 

6. Комунальна установа «Центр обслуговування» в межах своїх 
повноважень та завдань здійснює господарське забезпечення діяльності закладів 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти дітей, підлітків і молоді 
міста, культури, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської 
діяльності закладів на підставі договорів та довіреностей.  

7. У своїй діяльності «Центр обслуговування» керується Конституцією, 
Господарським кодексом України, Бюджетним кодексом України та законами 
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 
Державної казначейської служби України та Міністерства фінансів України,  
іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини 
і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ, розпорядженнями 
Засновника, керівника органу управління та директора комунальної установи 
«Центр обслуговування», а також цим Статутом. 

8. Комунальна установа «Центр обслуговування» наділена усіма правами 
та обов’язками юридичної особи, має право укладати угоди, набувати майнових 
та особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем 
у суді усіх інстанцій відповідно до чинного законодавства України. 

8. Юридична адреса: Житомирська область, Баранівський район, 
м.Баранівка, вул.Соборна,20. 
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ІІ. Мета, завдання, функції та права  
1. Головною метою створення комунальної установи «Центр 

обслуговування» є здійснення на договірних засадах господарського 
забезпечення та здійснення бухгалтерського обліку та звітності щодо виконання 
кошторису видатків по закладах освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, 
Баранівської  міської ради (далі – бюджетні установи). 

2. Основними завданнями комунальної установи «Центр обслуговування» 
є: 

1) Реалізація державної політики у сфері матеріально-технічного 
забезпечення бюджетних установ та організацій; 

2) Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та 
складання звітності про діяльність бюджетних установ територіальної громади 
на договірних засадах; 

3) Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації 
про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного 
управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і 
матеріальними (нематеріальними) ресурсами бюджетних установ, які нею 
обслуговуються; 

4) Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті 
бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, 
здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного 
та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та 
звітності; 

5) Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням 
фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до 
затверджених нормативів і кошторисів; 

6) Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській 
діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів. 

7) Забезпечення підвозу та харчування учасників навчального процесу 
закладів освіти Баранівської міської ради. 

3. Комунальна установа «Центр обслуговування» здійснює методичне 
керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення 
бухгалтерського обліку, складення фінансової звітності бюджетних установ. 

4. Комунальна установа «Центр обслуговування» відповідно до 
покладених на неї завдань: 

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших 
нормативно - правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі 
з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку 
та звітності; 

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та 
бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність 
(декларації) в порядку, встановленому законодавством; 

3) здійснює поточний контроль за: 
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 дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних 
зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби  України та 
здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань; 

 правильністю зарахування та використання власних надходжень  
бюджетних установ; 

 веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та 
бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також 
інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та 
звітності підпорядкованих бюджетних установ; 

4) своєчасно подає звітність; 
5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові 

платежі) до відповідних бюджетів; 
6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: 
 використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та 

інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо 
проведення господарських операцій; 

 інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних 
цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу; 

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі 
зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської 
заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та 
погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її 
списання відповідно до законодавства; 

8) забезпечує: 
 дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та 

послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; 
 достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до 

реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань; 
 повноту та достовірність даних підтвердних документів, які 

формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування; 
 зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених 

первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення 
у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності; 

 користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою 
інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності 
та рух бюджетних коштів; 

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки 
грошових коштів та майна, псування активів; 

10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та 
підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників; 

11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під 
час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами 
бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням 
вимог бюджетного законодавства. 
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5. Комунальна установа «Центр обслуговування» має право: 
1) представляти бюджетні установи  в установленому порядку з питань, що 

відносяться до компетенції централізованої бухгалтерії, в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового 
державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях 
незалежно від форми власності; 

2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання 
до комунальної установи «Центр обслуговування» бюджетними установи 
первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також 
здійснювати контроль за їх дотриманням; 

3) одержувати від бюджетних установ всі необхідні відомості, довідки та 
інші матеріали, а також пояснення до них; 

4) вносити керівникові бюджетної установи пропозиції щодо 
удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, 
здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської 
діяльності. 

ІІІ. Керівництво комунальною установою 
Комунальна установа «Центр обслуговування» у своїй діяльності підзвітний та 
підконтрольний гуманітарному відділу міської ради. Безпосереднє керівництво 
роботою комунальної установи «Центр обслуговування» здійснює її директор, 
який призначається на конкурсній основі Засновником. Особа, яка призначається 
на посаду директора, повинна володіти державною мовою, мати вищу освіту не 
нижче ступеня магістра, спеціаліста та мати стаж роботи на службі в органах 
місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на 
керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності не менше 5 років. 
Трудові відносини між Засновником та директором комунальної установи 
«Центр обслуговування» встановлюються на підставі контракту. 

Директор: 
 самостійно, в межах чинного законодавства, здійснює організацію 

діяльності установи, готує план роботи, погоджує і затверджує його в 
установленому порядку; 

 приймає на роботу і звільняє з роботи працівників комунальної 
установи «Центр обслуговування», забезпечує раціональний підбір та 
розстановку кадрів; 

 затверджує посадові інструкції та функціональні обов'язки його 
працівників і ступінь відповідальності за їх виконання; 

 організовує виконання кошторису доходів і видатків, в 
установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах 
Державної казначейської служби; 

 видає в межах компетенції накази і розпорядження, обов'язкові для 
виконання всіма працівниками та забезпечує контроль за їх виконанням; 

 заохочує працівників установи і накладає на них дисциплінарні 
стягнення; 

 звітує перед Засновником про результати діяльності установи. 
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2. Органом громадського самоврядування комунальної установи «Центр 
обслуговування» є загальні збори колективу, які скликаються 1 (один) раз на рік. 
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної 
кількості присутніх. Загальні збори колективу: 

 обговорюють і пропонують зміни до Статуту; 
 схвалюють правила внутрішнього трудового розпорядку; 
 розглядають, обговорюють і приймають колективний договір, зміни 

та доповнення до нього; 
 здійснюють інші повноваження, визначені чинним законодавством; 
 розглядають питання  фінансово-господарської діяльності установи; 
 вирішують інші питання згідно з чинним законодавством України. 
3. Головний бухгалтер комунальної установи «Центр обслуговування» 

призначається на посаду та звільняється з посади директором відповідно до 
законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного 
рівня, встановлених цим Статутом, за погодженням із міським головою. 

Головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера) 
повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня: 

1) мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за 
фахом на відповідних посадах не менш як п'ять років; 

2) знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання 
господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі 
нормативно-правові акти Національного банку, національні положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові 
акти Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України 
щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та 
бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 
щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології 
виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації 
документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, 
порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, 
зберігання витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів 
інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та 
відповідні програмні засоби. 

4. Прийняття (передача) справ головним бухгалтером у разі призначення 
на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої 
перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої 
оформляється відповідний акт.  

5. Головний бухгалтер: 
1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує 

виконання завдань, покладених на комунальну установу «Центр 
обслуговування»; 

2) погоджує кандидатури працівників бюджетної установи, яким надається 
право складати та підписувати первинні документи щодо проведення 
господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових 
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коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, у тому числі продуктів 
харчування, нематеріальних активів та іншого майна; 

3) подає керівнику установи пропозиції щодо: 
 визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з 

урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології 
оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм 
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, 
додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та 
контролю за господарськими операціями; 

 визначення оптимальної структури комунальної установи «Центр 
обслуговування»; 

 призначення на посаду та звільнення з посади працівників 
комунальної установи «Центр обслуговування»; 

 вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи 
бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності 
установи; 

 створення умов для належного збереження майна, цільового та 
ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), 
інформаційних та трудових ресурсів; 

 притягнення до відповідальності працівників комунальної установи 
«Центр обслуговування» за результатами контрольних заходів, проведених 
державними органами та підрозділами установи, що уповноважені здійснювати 
контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства; 

 удосконалення порядку здійснення поточного контролю; 
 організації навчання працівників комунальної установи «Центр 

обслуговування» з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня; 
 забезпечення комунальної установи «Центр обслуговування» 

нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами 
щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності; 

4) підписує звітність та документи, які є підставою для: 
 перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів); 
 проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; 
 приймання і видачі грошових коштів; 
 оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; 
 проведення інших господарських операцій; 
5) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з 

порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських 
операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника 
установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства; 

6) здійснює контроль за: 
 відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських 

операцій, що проводяться установою; 
 складанням звітності; 
 цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних 

(нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна; 



29 
 

 дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) 
рухомого та нерухомого майна бюджетної установи; 

 правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати 
товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних 
робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених 
договорів, у тому числі договорів оренди; 

 відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним 
бюджетним асигнуванням, бюджетним програмам (у разі застосування 
програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів 
взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням; 

 станом погашення та списання відповідно до законодавства 
дебіторської заборгованості установи; 

 додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої 
оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти; 

 оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та 
майна, псування активів; 

 розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та 
підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерії; 

 усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних 
заходів, проведених державними органами та підрозділами установи, що 
уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного 
законодавства; 

7) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, 
встановленням посадових окладів і надбавок працівникам; 

8) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством. 
6. Головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати 

безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-
матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки керівника бюджетної 
установи на період його тимчасової відсутності. 

7. У разі тимчасової відсутності головного бухгалтера (відрядження, 
відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків 
покладається відповідно до наказу керівника - на іншого працівника 
Централізованої бухгалтерії. 

8. Державна казначейська служба України забезпечує в межах повноважень 
організацію та координацію діяльності головного бухгалтера Комунальної 
установи «Центр обслуговування» та здійснює контроль за виконанням ним 
своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності. 

ІV. Повноваження трудового колективу 
1. Трудовий колектив комунальної установи «Центр обслуговування» 

складають працівники комунальної установи.  
2. До компетенції зборів (конференції) трудового колективу відноситься: 
 укладання Колективного договору з адміністрацією комунальної 

установи «Центр обслуговування»; 
 погодження Правил внутрішнього трудового розпорядку;   



30 
 

 розгляд результатів роботи трудового колективу за рік, обговорення 
інших важливих питань діяльності комунальної установи «Центр 
обслуговування»; 

3. Збори (конференція) трудового колективу проводяться в міру 
необхідності, але не рідше одного разу на рік.  

V. Майно 
1. Майно комунальної установи «Центр обслуговування» становлять 

основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких 
відображається в окремому балансі, що належать йому на правах оперативного 
управління відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.  

2. Здійснюючи право оперативного управління, комунальна установа 
«Центр обслуговування» володіє, користується зазначеним майном на свій 
розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному 
законодавству. 

3. Право розпорядження майном, закріпленим на праві оперативного 
управління, здійснюється з дозволу Засновника або уповноваженого ним органу. 
На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів 
комунальної установи «Центр обслуговування».  

4. Джерелом формування майна комунальної установи «Центр 
обслуговування» є: 

 майно, передане їй Засновником; 
 бюджетні асигнування; 
 благодійні асигнування; 
 гуманітарна допомога; 
 інші джерела, не заборонені законодавчими актами України. 
5. Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням 

переданого в оперативне управління майна.  
6. Збитки, завдані комунальній установі «Центр обслуговування» 

внаслідок порушення її  майнових прав юридичними та державними органами, 
відшкодовуються за рішенням суду .  
  7. Вся фінансово-господарська діяльність комунальної установи «Центр 
обслуговування» спрямована на виконання поставлених завдань та здійснюється 
відповідно до чинного законодавства і цього Статуту.  

VI. Контроль за діяльністю комунальної установи 
Контроль за організаційно-функціональною та фінансово-господарською 

діяльністю комунальної установи «Центр обслуговування» здійснює Засновник. 
VІI. Припинення діяльності комунальної установи 

1. Припинення діяльності комунальної установи «Центр обслуговування» 
здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України, 
шляхом реорганізації або ліквідації.  

2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) 
комунальної установи «Центр обслуговування» здійснюється за рішенням 
Засновника.  
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3. При реорганізації комунальної установи «Центр обслуговування» 
працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів 
відповідно до трудового законодавства України. 

4. Ліквідація комунальної установи «Центр обслуговування» здійснюється 
за рішенням Засновника, суду або господарського суду згідно з чинним 
законодавством. 

5. Ліквідація комунальної установи «Центр обслуговування» проводиться 
призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації її за 
рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що 
призначається цими судами. Ліквідаційна комісія свої дії проводить відповідно 
до чинного законодавства.  

6. Ліквідація комунальної установи «Центр обслуговування» вважається 
завершеною, а Установа такою, що припинила свою діяльність, з моменту 
виключення її з державного реєстру України.  

VІІI. Прикінцеві положення 
1. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед 

власників, членів та працівників установи (крім оплати їх праці, нарахування 
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з 
ними осіб. Доходи використовуватимуться виключно для фінансування видатків 
на утримання установи, реалізації її мети (цілей, завдань) та напрямків 
діяльності, визначених установчими документами. 

2. В разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення), її активи будуть передані одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 
доходу бюджету. 
 
 
 
 Секретар ради     Володимир ЗАРЕМБА 

 



32 
 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 18 сесія 8 скликання 

 
14 вересня 2021 року                                                                     №  
 
Про внесення змін до штатного розпису 
Першотравенського ліцею 
 Баранівської міської ради 
 
  Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.6 ст. 78 Закону України «Про освіту», п.2 ст. 59 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту», з метою сприяння формування культури 
здорового способу життя та розвитку фізичної культури в закладі освіти, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, охорони 
здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Першотравенському ліцею Баранівської міської ради внести 
наступні зміни до штатного розпису станом на 15 вересня 2021 року, а саме: 
   - ввести 1 штатну одиницю (18 годин) керівника гуртка спортивного напрямку; 
   - ввести 0,39 ставки (7 год) факультативу на вивчення польської мови. 
 2.  Уповноважити директора ліцею Данилюка І.Л. затвердити штатний розпис 
Першотравенського ліцею Баранівської міської ради з урахуванням внесених 
змін.  
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Макухівський В.).  
 

 
Міський голова                                               Олександр МІГЕЙ 
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проект 

 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                     РІШЕННЯ 
  
                                               18 сесія 8 скликання  
 
14 вересня 2021 року                                                                             №  
 
Про внесення змін до бюджету  
Баранівської міської територіальної  
громади на 2021 рік  
 
(06511000000)  
код бюджету  
 
         На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, 
статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи  звернення розпорядників коштів та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв’язку,  Баранівська міська рада 
 
 ВИРІШИЛА  
 
1. Внести  зміни до  рішення 3 сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2020 №65 
із змінами та доповненнями від 26.01.2021 №114, від 11.02.2021 №161, від 
05.03.2021 №174, від 29.04.2021 №252, від 18.06.2021 №327, від 09.07.2021 №411 
та від 11.08.2021 №529. 
1.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 213151470, 201370497 та 11773973 замінити 
відповідно цифрами 216430925, 204065128 та 12365797. 
1.2 В пункті 1 підпункті 2) цифри 213835209,87 та 20550598,50 замінити 
відповідно цифрами 217114664,87 та 23830053,50. 
1.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит загального 
фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 10780516,63 гривень, 
згідно з додатком № 2 до цього рішення, з них: 
- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 
13029116 гривень напрямком використання якого визначити передачу коштів із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
- дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 
2248599,37 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку 
бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у тому числі за 
рахунок залишку коштів міського бюджету – 142326 гривень, залишку коштів 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 19773,37 
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гривень, залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
– 2086500 гривень».  
1.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за спеціальним 
фондом бюджету міської територіальної громади в сумі 11464256,50 гривень, з 
них:  
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 
13029116 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із 
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду); 
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 
332290,50 гривень, джерелом покриття якого є використання залишку 
бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у тому числі за 
рахунок залишку коштів міського бюджету від надходжень екологічного 
податку – 156598 гривень, залишку надходження коштів від відшкодування 
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 175692,50 
гривень;  
 - профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 
1897150 гривень, напрямом використання якого визначити погашення місцевого 
боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО, згідно з 
додатком № 2 до цього рішення».  
1.5. В пункті 6 цифри 2367188,50 замінити на 2486188,50. 
2. Додатки № 1, 2 - 6 викласти в новій редакції.  
3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту і зв’язку. 
 
 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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Матеріали до розгляду на сесії Баранівської міської ради 14.09.2021 
              В зв’язку з розпорядженнями Житомирської обласної державної адміністрації 
від 17.08.2021 №485 та від 18.08.2021 №486, надходженням звернень розпорядників 
бюджетних коштів міського бюджету та пропозиції бюджетної пропонується внести 
наступні зміни до міського бюджету: 
До розпису доходів загального фонду: 

- збільшити доходи в частині ККД КДБ 41050400 «Субвенція з місцевого бюджету 
на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю 
I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених 
пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових 
умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 1960195,00грн. 

- збільшити доходи в частині ККД КДБ 41050500 «Субвенція з місцевого бюджету 
на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці 
першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників 
бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов`язаних з перебуванням у 
цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету» – 727436,00грн. 

До розпису доходів спеціального фонду: 
- збільшити доходи в частині ККД КДБ 31030000 «Кошти від відчуження майна, 

що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в 
комунальній власності» – 569324,00грн. 

- збільшити доходи в частині ККД КДБ 19010100 «Надходження від викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення » – 14000,00грн. 

- збільшити доходи в частині ККД КДБ 19010200 «Надходження від скидів 
забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти» – 300,00грн. 

- збільшити доходи в частині ККД КДБ 19010300 «Надходження від розміщення 
відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім 
розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини» – 8200,00грн. 

До розпису видатків спеціального фонду: 
1. За рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-
8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
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стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої 
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету збільшити асигнування по КПКВК 0813221 
«Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей 
осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II 
групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених 
пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових 
умов» в сумі 1960195,00грн.; 

2. За рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на 
території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб 
з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших 
держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов`язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 
7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшити асигнування по 
КПКВК 0813223 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, 
визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II 
групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність 
яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини 
другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» в сумі 
727436,00грн. 

3. За рахунок коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці 
Крим та майна, що перебуває в комунальній власності збільшити асигнування 
по КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 569324,00грн. по 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт» на капітальний ремонт доріг комунальної 
власності, а саме: по вул. Старченка в м. Баранівка – 200000,00грн. та вул. 
Лермонтова в смт. Першотравенськ – 369324,00грн. 

4. За рахунок коштів від екологічного податку збільшити асигнування по КПКВК 
0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» в сумі 
22500,00грн. по КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового 
користування». 
Відповідно до звернень головних розпорядників коштів міського 
бюджету: 
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1) Баранівської міської ради по загальному фонду щодо перерозподілу 
асигнувань в межах розпорядника бюджетних коштів міського бюджету, а 
саме: 

- зменшити асигнування по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою 
населених пунктів» на суму 113400,00грн. по КЕКВ 2111 «Оплата праці»; 

- збільшити асигнування по КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері 
державного управління» на суму 23400,00грн. по КЕКВ 2610 «Трансферти 
підприємствам та установам» на фінансову підтримку КП «Полісся»; 

- збільшити асигнування по КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов`язані з 
економічною діяльністю» на суму 90000,00грн. по КЕКВ 2610 «Трансферти 
підприємствам та установам» для розрахунку по оплаті праці працівникам 
КП «Баранівський МРЦ», в зв’язку з ліквідацією. 
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проект 

 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                     РІШЕННЯ 
                                                18 сесія 8 скликання  
14 вересня 2021 року                                                                             № ___ 
 

Про затвердження Прогнозу міського бюджету   
Баранівської міської територіальної громади  
на 2022-2024 роки 

 
    Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів Баранівської 

міської ради Василевського О.В., на підставі статті 143 Конституції України, 
статей 75 та 75-1 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 
зв’язку,  Баранівська міська рада  

 
ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Прогноз міського бюджету Баранівської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв’язку. 

 

 

Міський голова                                                           Олександр МІГЕЙ   
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                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                         рішенням сесії 

                                                                                   Баранівської міської ради  
                                                                          Від 14.09.2021 р. №  _                      

                                                                                                                         
ПРОГНОЗ 

міського бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки 
І. Загальна частина  

Прогноз міського бюджету на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі 
положень Податкового і Бюджетного кодексів України, Наказу Міністерства фінансів України 
від 23.06.2021 №365 та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та 
міжбюджетних відносин, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого 
розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України на період до 
2025 року Національної економічної стратегії на період до 2030 року, Бюджетної декларації 
на 2022-2024 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548, 
проєкту програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік, 
проєкту програми соціально-економічного розвитку Баранівської міської територіальної 
громади та інших цільових програм. 

Метою прогнозу міського бюджету на 2022-2024 роки є посилення інституційної 
спроможності місцевих органів влади з питань середньострокового бюджетного планування, 
створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між 
стратегічними цілями розвитку держави та можливістю бюджету у середньостроковій 
перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики, 
удосконалення міжбюджетного регулювання.  

Основними завданнями є:  
підвищення прозорості, результативності та ефективності використання бюджетних коштів; 
посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету; 
забезпечення фінансування проєктів (програм), що мають термін реалізації більше одного 
року. 

Очікувані результати: 
Досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів у процесі 

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

Прогнозні показники економічного і соціального розвитку Баранівської міської 
територіальної громади на 2023-2024 роки 

№ 
з/п 

Показник 
Прогноз 

2023 р. 2024 р. 
1. Валовий регіональний продукт, млн гривень 2097,2 2338,9 

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

104.7 105,0 

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

92445 103099 

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

468,2 475,3 

5. 
Індекс промислової продукції, відсотків до 
попереднього року 

106,2 105,7 

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

20638 20951 

7. Валова продукція сільського господарства, млн гривень 207,3 212,5 

8. 
Валова продукція сільського господарства, відсотків до 
попереднього року 

102,0 102,5 

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

9138 9367 

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

106,5 104,0 
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11. 
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до 
попереднього року 

109,0 110,0 

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

2301,5 2531,7 

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

5,0 5,4 

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

220,4 238,0 

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

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

107,7 107,9 

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

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

109,4 108,6 

19. Середня чисельність наявного населення, тис. осіб 22,5 22,5 

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

12,8 13,0 

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

8,0 7,8 

22. 
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 
працівників, гривень 

9616 10270 

23. Індекс реальної заробітної плати, відсотків 107,1 106,8 

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

34 35 

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

30,0 30,1 

ІІ. Основні індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2022 і 2024 роки 
Основні показники міського бюджету на 2020-2024 роки 

                                                                                                                         (грн) 
 2020 рік 2021 рік  

 
2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Загальний фонд      

Доходи (з трансфертами) 163565938 191380433 201082968 223092834 245085454 

Видатки (з трансфертами) 146152311 183596160 199660106 223092834 245085454 

Кредитування усього, у 
тому числі: 

     

- надання кредитів з 
бюджету 

     

- повернення кредитів 
до бюджету 

     

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

7284611 7784273 1422862 0 0 

Спеціальний фонд      

Доходи (з трансфертами) 8123523 10113973 6256200 6846000 7473500 

Видатки (з трансфертами) 7059052 17308346 6256200 6846000 7473500 

Кредитування усього, у 
тому числі: 

     

- надання кредитів з 
бюджету 

     

- повернення кредитів 
до бюджету 

     

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

-5508895 -1118300 0 0 0 

Разом      



41 
 

Доходи (з трансфертами) 169913745 201494406 207339168 229938834 252558954 

Видатки (з трансфертами) 153211363 200904506 205916306 229938834 252558954 

Кредитування усього, у 
тому числі: 

     

- надання кредитів з 
бюджету 

     

- повернення кредитів 
до бюджету 

     

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

16702382 -589900 -1422862 0 0 

ІІІ. Дохідна спроможність міського бюджету 
Прогноз дохідної частини міського бюджету на 2022-2024 роки розроблено на основі 

положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2024 року, з урахуванням досвіду європейських країн у 
сфері середньострокового бюджетного планування.  

Прогноз доходів бюджету на 2022-2024 роки обраховано відповідно до Цілей сталого 
розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України на період до 
2025 року Національної економічної стратегії на період до 2030 року, Бюджетної декларації 
на 2022-2024 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548. 

                             Доходи міського бюджету на 2021-2024 роки 
           (грн) 

Показник 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Загальний обсяг доходів, 
усього 

171689461 
201494406 207339168 229938834 252558954 

у тому числі:      

Міжбюджетні трансферти, 
усього 

87956920 
105606413 108541968 120927834 132499454 

з них:      

Базова дотація 15033800 25403900 25772300 30410000 35901700 

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

3256000 

2515300 1385100 1385100 1385100 

Освітня субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 

49167600 
74198900 80978400 88691200 94743400 

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

2281500 

1502761    

Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми 
потребами 

178174 

333290    

Інші субвенції з місцевого 
бюджету 

18039846 
1652262 406168 441534 469254 

Гранти (дарунки), що 
надійшли до бюджетів усіх 
рівнів 

2193259 

2051600    
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Доходи (без урахування 
міжбюджетних трансфертів), 
усього 

83732541 

93836393 98877200 109101000 120139500 

з них:      

Податкові надходження, 
усього 

74822954 
84011120 91279000 100787000 111183000 

з них:      

податок на доходи фізичних осіб 45688718 54457220 57508000 63712000 71233000 

Місцеві податки та збори 20848277 22640700 26110000 28630000 31050000 

ресурсні платежі  4609149 3259000 3853000 4363000 4560000 

екологічний податок 67830 74200 78000 82000 90000 

Неподаткові надходження, 
усього 

6269270 
7921473 7398200 8114000 8756500 

з них:      

плата за надання 
адміністративних послуг 

586070 
770000 1200000 1300000 1325000 

державне мито 115060 113300 140000 160000 168000 

      

Прогноз доходів міського бюджету (без трансфертів) на 2022 рік становить 109,1% до 
прогнозних показників на 2021 рік. У 2023 році зростання доходів до 2022 року складе  110,4%.  

Найбільшу питому вагу (близько 62,1%) в складі доходів міського бюджету (без 
трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб – 57508,0 тис. грн у 2022 році та 63712,0 
тис. грн. у 2023 році, у 2024 – 71233,0 тис. грн. Прогноз надходжень податку на доходи 
фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (18 відсотків) 
з урахуванням подальшого зростання заробітної плати та поліпшення адміністрування. 

Прогноз трансфертів на 2022 рік становить 102,8 % до прогнозних показників на 2021 
рік. У 2023 році очікується збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів в порівнянні з 
прогнозом на 2022 рік та складе 111,4 %. 

1. Наповнення місцевих бюджетів 
Пріоритетними напрямами розвитку Баранівської ОТГ на 2022-2024 роки 

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

З урахуванням мети регіональна економічна політика в громаді буде спрямована на: 
розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору; 
зміцнення малого та середнього підприємництва; 
стимулювання розвитку економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного 
потенціалу;  
розвиток сучасного агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки; 
сприяння у залученні інвестицій в економіку ОТГ; 
забезпечення розвитку виробничої та соціальної інфраструктури; 
розвиток територій в інтересах  громад. 
                                  Очікувані результати: 
зростання кількості малих підприємств; 
збільшення кількості зайнятих працівників у підприємництві; 
збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців; 
збільшення питомої ваги малих підприємств у загальних обсягах реалізації продукції регіону; 
зростання податкових надходжень до бюджету  від діяльності суб’єктів підприємництва. 

IV. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку на 2022 і 2024 роки 
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Прогноз видатків бюджету на 2022-2024 роки розроблено на основі макропоказників 
економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, показників доходної частини 
бюджету та з урахуванням проведення реформ у відповідних галузях. 

 Відповідно до статті 6 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії» базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, 
встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти 
у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного 
обслуговування, охорони здоров’я та освіти. 

 Прогнозний прожитковий мінімум на 2022–2024 роки, врахований у показниках 
Бюджетної декларації, становить: 

 2022 рік 2023 рік 2024 рік 
З 

січня 
З липня 

З 
грудня 

З 
січня 

З липня 
З 

грудня 
З січня З липня 

З 
грудня 

Прожитковий 
мінімум,грн.: на 
одну особу 

2393 2508 2589 2589 2713 2778 2778 2911 2972 

для дітей віком 
до 6 років 

2100 2201 2272 2272 2381 2438 2438 2555 2609 

для дітей віком 
від 6 до 18 років 

2618 2744 2833 2833 2969 3040 3040 3186 2353 

для 
працездатних 
осіб 

2481 2600 2684 2684 2813 2880 2880 3018 3082 

для осіб, які 
втратили 
працездатність 

1934 2027 2093 2093 2193 2246 2246 2354 2403 

Під час формування видаткової частини на 2022-2024 роки буде враховано такі 
показники: 

 Мінімальна заробітна плата Посадовий оклад працівника 1 тарифного 
розряду Єдиної тарифної сітки 

грн темпи росту,% грн темпи росту,% 
з 01 січня 2022 

року 
6500  2893  

з 01 жовтня 2022 
року 

6700 3,1 2982 3,1 

з 01 січня 2023 
року 

7176 7,1 3193 7,1 

з 01 січня 2024 
року 

7665 6,8 3411 6,8 

У 2022 році за рахунок коштів міського бюджету утримуватиметься 84 бюджетних 
установ з штатною чисельністю 1220,78штатних одиниць. 

Мережа установ та організацій, штатна чисельність працівників, 
що утримуватимуться за  рахунок міського бюджету у 2022 році 

Назва галузі Кількість установ, од Штатна чисельність працівників, од 
Державне управління 7 130,0 
Освіта       30 935,78 
Охорона здоров'я       2 0 
Соціальний захист   49,0 
Культура      43 85 
Фізична культура і спорт      2 21,0 
Усього                     84 1220,78 

Прогноз видатків міського бюджету на 2023 рік становить 244349583 грн. або 109,2% 
прогнозних показників на 2022 рік, на 2024 рік – 260817241грн. та 106,7% до прогнозних 
показників на 2023 рік. 
Видатки та кредитування міського бюджету за функціональною ознакою на 2022-2024 
роки 

           (грн)   
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Код  
ТПКВКМБ 

Найменування 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

 
0100 

 
Державне управління 

27841885 26550122 28166754 32292122 

 
1000 

 
Освіта 

137307091 142771752 160509726 172028725 

 
2000 

 
Охорона здоров’я 

3390100 3637651 3853104 4064473 

3000 Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 

6014370 7035060 8006959 8764185 

 
4000 

 
Культура і мистецтво 

8581928 9410535 10846900 12444300 

 
5000 

 
Фізична культура і спорт 2405418 2910300 3257300 3451500 

6000 Житлово комунальне 
господарство 

11503424 12238885 13608991 16868397 

 
7000 

 
Економічна діяльність 

2254602 1222420 1377100 2510252 

 
8000 

 
Інша діяльність 

335688 139581 132000 135000 

 
9000 

 
Міжбюджетні 

трансферти 
1270000    

 
Х 

 
Усього 

200904506 205916306 229938834 252558954 

Державне управління 
Пріоритетним напрямом розвитку є повноцінне забезпечення функціонування  

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

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити ряд заходів, зокрема забезпечити: 
належне опрацювання депутатським корпусом та затвердження низки цільових програм; 
якісне виконання представницьких функцій депутатами міської ради; 
принцип прозорості у діяльності міської ради; 
повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з чинним 
законодавством.  

Основні результати, які планується досягти: 
якісне виконання представницьких функцій депутатами міської ради; 
прийняття низки міських цільових програм; 
повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з чинним 
законодавством. 

Освіта 
На виконання Закону України «Про освіту», який набув чинності 28.09.2017, 

підзаконних актів, Концепції «Нова українська школа» та проведення відповідного 
реформування системи освіти вважати пріоритетними завданнями на 2022 рік і на наступні за 
планом два бюджетні періоди 2023-2024 роки: 

Координація роботи із забезпечення стабільного функціонування галузі: 
створення оптимальної мережі закладів освіти відповідно до потреб населення;  
створення умов для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

Продовження роботи над запровадженням нової моделі виховної роботи, що 
базується на формуванні патріотизму громадян України: 
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запровадження в навчальних закладах виховних систем з національно-патріотичного 
виховання; 
поліпшення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти. 

Посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх послуг: 
утвердження реальної автономії закладів освіти; 
впровадження нового механізму призначення на посаду директора закладу освіти; 
забезпечення різноманітності форм здобуття освіти; 
запровадження в закладах освіти електронного документообігу (складання звітності, 
замовлення підручників тощо);  
координація роботи з облаштування внутрішніх туалетів, придбання технологічного 
обладнання для їдалень, придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої 
освіти, підключення усіх закладів загальної середньої освіти до мережі Інтернет; 
запровадження нових стандартів загальної середньої освіти. 

Оптимізація мережі закладів освіти, утворення закладів освіти, які відповідають 
критеріям Нової української школи: 

спільно з органами місцевого самоврядування, виконавчої влади розробка планів оптимізації 
мережі навчальних закладів на 2021-2022 навчальний рік; 
закупівля обладнання для комп’ютерних та лінгафонних класів; 
зміцнення матеріальної бази навчальних кабінетів (наповнення сучасним корекційним 
обладнанням відповідно до нозологій); 
забезпечення шкільними меблями, технічнимим засобами навчання. 

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

інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти: 
забезпечення доступності навчальних закладів (доступність до території та будівлі 
навчального закладу, безбар’єрний вхід та безперешкодний рух в приміщеннях, доступність 
до дверних і відкритих прорізів, пристосованість для використання санвузлів, місць 
відпочинку та усіх без винятку приміщень у закладі); 
введення у заклади загальної середньої та дошкільної освіти штатних одиниць асистентів 
вчителя, вихователя, дефектологів, психологів, логопедів; 
створення необхідної матеріально-технічної бази закладів освіти; 
проведення спеціальних тренінгів, семінарів для педагогічних працівників, батьків; 
просвітницька робота з батьками та громадськістю. 

Основні результати, яких планується досягти: 
створити нове освітнє середовище відповідно до потреб Нової української школи; 
створити нову систему управління; оптимізувати мережу закладів освіти; 
забезпечити підвищення якості середньої освіти; 
створити належні умови для здобуття позашкільної освіти;  
охопити інклюзивним навчанням 100 відсотків дітей з особливими освітніми потребами за 
медичними, психолого-педагогічними показниками та бажанням батьків; 
оновити матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти. 

Охорона здоров’я 
           Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними 
медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення сприятливих 
умов для життєдіяльності людини. 
          Протягом 2022 та 2023 років передбачається здійснення таких заходів: 
- забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, суттєве посилення 
заходів з попередження захворювань, запобігання інфекційним захворюванням, зниження 
ризиків для здоров’я людини, що пов’язані з забрудненням та шкідливим впливом факторів 
довкілля; 
-  створення умов для формування та стимулювання здорового способу життя, вдосконалення 
гігієнічного виховання і навчання населення, особливо дітей та молоді; посилення боротьби із 
шкідливими звичками;  
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- розвиток фізичної культури і спорту;  
- забезпечення раціонального збалансованого харчування населення; 
- здійснення активної демографічної політики, спрямованої на стимулювання народжуваності 
і зниження смертності, збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я населення, а також 
соціальної політики підтримки молоді та захисту інвалідів і людей похилого віку; 
- забезпечення всебічного гармонійного фізичного та психічного розвитку дитини, починаючи 
з народження, її раціонального харчування, оптимальних умов побуту, виховання і навчання; 
- виконання заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної 
адаптації учасників антитерористичної операції  та громадян, які прибувають з тимчасово 
окупованої території; 
- подальше впровадження технологій телемедицини з максимальним наближенням її 
діагностичних та консультаційних можливостей в лікувальних закладах різних рівнів надання  
медичної допомоги; 
-  інформатизація закладів охорони здоров’я, поступовий перехід на електронний 
документообіг; 
- розробка та впровадження в КНП «Центр ПМСД» локальних клінічних протоколів 
DUODECIM згідно з рекомендаціями МОЗ; 

  Це дасть змогу: 
 підвищити ефективність та якість надання медичної допомоги населенню; 
підвищити доступність та якість медичного обслуговування у сільській місцевості;  
розвиток медичної інфраструктури в сільській місцевості;  
впровадження телемедичного консультування;  
направлення на роботу в сільську місцевість медперсоналу та підвищення рівня його 
кваліфікації; 
створити умови для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з серцево-
судинними захворюваннями; 
знизити рівень материнської, перинатальної та  малюкової смертності; 
надати усі види реабілітації (медичної, професійної, психологічної) учасникам 
антитерористичної операції; особам, що прибули з тимчасово окупованої території та районів 
проведення антитерористичної операції.  

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

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

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

 надання соціальних послуг з урахуванням визначення потреб та сприяння розвитку 
системи надання соціальних послуг; 

 забезпечення соціального захисту осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення антитерористичної операції; 

 забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту; 
 координація дій органів виконавчої влади та громадських організацій, діяльність яких 

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

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

соціальної підтримки; 
 удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам 

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

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

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

спрямування; 
 створення умов для максимально раціонального та економного використання коштів 

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

Джерелом фінансування Програм є місцевий бюджет. Обсяги фінансування заходів Програми 
є прогнозними. Фінансування Програм здійснюється за рахунок коштів, які передбачаються в 
місцевому бюджеті на 2022-2024 роки на соціальний захист та соціальне забезпечення, та 
інших видатків по соціальному захисту населення, а також інших джерел, не заборонених 
чиним законодавством, які виділяються згідно положення про надання виплати одноразової 
матеріальної допомоги жителям громади. 
Реалізація  Програм соціального захисту дозволить: 

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

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

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

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

Духовний та фізичний розвиток 
Пріоритетами розвитку в галузі культури, мистецтва і туризму є: 
забезпечення на території громади реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, 
національної бібліотечної та музейної політики; 
реалізація прав громадян на свободу літературної, художньої творчості, вільний розвиток 
культурно-мистецьких процесів, доступності усіх видів культурних послуг, культурної 
діяльності для кожного громадянина; 
розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку 
культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, 
збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського 
народу; 
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розвиток соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтва, охорони культурної 
спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення; 
розвиток усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, 
організація культурного дозвілля населення; 
розвиток національно-культурних традицій, забезпечення доступу населення до надбань 
культури; 
підтримка діяльності аматорських колективів і виконавців, в тому числі майстрів декоративно- 
вжиткового мистецтва; 
технологічна модернізація матеріально-технісної бази закладів культури (забезпечення 
закладів культури необхідним обладнанням, літературою, музичними інструментами, 
сценічними костюмами,тощо); 
забезпечення проведення капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень галузі культури. 
Протягом 2022 - 2024 років передбачається здійснення таких заходів: 
сприяння у збереженні, відродженні та розвитку осередків традиційного народного мистецтва 
та народних художніх промислів Житомирщини; 
розвиток аматорського мистецтва жителів громади; 
зміцнення  матеріально-технічної бази закладів культури;  
зміцнення кадрового потенціалу клубних працівників області шляхом підвищення їх фахового 
рівня; 
забезпечення участі в  регіональних, обласних конкурсах, фестивалях, виставках для учнів та 
викладачів школи естетичного виховання;  
забезпечення систематичного повноцінного поповнення бібліотечних фондів, у тому числі 
державними , обласними та районними періодичними виданнями; 
підвищення фахового рівня бібліотечних працівників шляхом проведення інноваційних 
семінарів, курсів підвищення кваліфікації; 
проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів культурної спадщини 
(археологічних, історичних, монументального мистецтва) шляхом складення електронних 
паспортів за єдиною формою; 
забезпечення повноти та доступності інформації про об’єкти культурної спадщини; 
забезпечення державного обліку та контролю за збереженням та використанням об’єктів 
культурної спадщини. 

Показники, яких планується досягти у 2022-2024 роках: 
збільшення кількості читачів до 9.5тис.осіб; 
збільшення бібліотечного фонду до 800тис.грн; 
збільшення кількості книговидач до 180тис.одиниць; 
збільшення кількості відвідувачів музеїв до 4,0тис.осіб; 
збільшення кількості експонатів, що будуть експонуватися у плановому періоді до 9 тис. 
одиниць; 
забезпечення проведення державних свят на належному рівні, збільшення кількості заходів у 
галузі культури та мистецтва до 130 одиниць; 
Пріоритетами у сфері реалізації державної молодіжної політики  є: 
національно-патріотичне виховання дітей та молоді, інтелектуальний розвиток молоді; 
формування здорового способу життя; 
підтримка молодіжних ініціатив; 
підтримка обдарованої молоді; 
співпраця з молодіжними громадськими організаціями щодо реалізації молодіжної політики. 
Пріоритетами розвитку в галузі фізичної культури і спорту є: 
забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту; 
розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних 
споруд спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста; 
підтримка та розвиток олімпійського, не олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського 
руху; 
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популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я 
населення; 
забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час 
проведення спортивних заходів витримувати  значні фізичні та психологічні навантаження,  
для подальшого залучення їх до резервного спорту; 
надання якісних фізкультурно-спортивних послуг; 
створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для 
зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей 
кожного; 
створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки молоді для проходження 
служби у Збройних силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до 
законів, та правоохоронних органах. 

Кредитування бюджету 

На протязі 2022-2024 років не планується кредитування з міського бюджету.  
 

Видатки та кредитування головних розпорядників коштів 
 міського бюджету на 2021 – 2024 роки 

                                          (грн)  
Код  

відомчої 
класифі-

кації 

Найменування головного 
розпорядника коштів 

2021 рік 
 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

         01 Баранівська міська рада 37804111 36824388 41489694 47358305 

06 Відділ освіти Баранівської 
міської ради 

137645792 141952003 157869079 171899810 

08 Управління соціального 
захисту населення 
Баранівської міської ради 

6868297 7557360 9038109 9650485 

09 Служба у справах дітей 
Баранівської міської ради 

926412 1116782 1221627 1304166 

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

14181818 14698625 16016631 17779880 

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

1486701 1891690 2050212 2163549 

37 Відділ фінансів Баранівської 
міської ради 1991375 1875458 2253482 2402759 

 
Х 

 
Усього 

200904506 205916306 229938834 252558954 

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

які забезпечують виконання інвестиційних проєктів у 2021-2024 роках 
                                                                                                         (грн) 

КПКВК 
Найменування бюджетної 

програми  

Найменування проєкта  
(об’єкта), строк 

реалізації  
2021 рік 2022 рік 

2023 рік 2024 рік 

0117362 

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

Будівництво прозорого 
офісу з блокованими 
приміщеннями торгово-
тренінгового центру за 
адресою: 

1600934     
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вул.Звягельська, 7Б, 
м.Баранівка 

0117461 

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

Капітальний ремонт 
автомобільних доріг 
місцевого значення 
Баранівської міської ОТГ 

148000 1000000 

 
 

1000000 

 
 

1000000 

0112010 
Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога 
населенню 

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

  1000000 

 

0117363 

Виконання інвестиційних 
проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
окремих тетиторій 

Будівництво підвісного 
пішохідного мосту через 
р. Случ в м. Баранівка 
Житомирської області 
(перерахунок 
кошторисної 
документації) 

690165 2713829  

 

Х Х  Усього 2439099 3713829 2000000 1000000 

VI.  Міжбюджетні  відносини 
Прогнозний обсяг міжбюджетних трансфертів на 2022 рік складає 108541968грн., або 

101,7% до 2021 року, на 2023 рік –120927834 грн., або 111,4% до 2022 року, на 2024 рік 
132499454, або на 109,5% до 2023 року. 

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2022 і 2024 роки 
          (грн) 

 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Дотації 27919200 27157400 31795100 37286800 

Субвенції  78791013 81384568 89132734 95212654 

Р А З О М 106710213 108541968 120927834 132499454 

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

 
 
 

Секретар ради                                                                         Володимир ЗАРЕМБА 
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ПРОЄКТ 

 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                           РІШЕННЯ 
                                                   18 сесія 8 скликання  
 
14 вересня 2021 року                                                                             №   
 
 
Про внесення змін до  
Програми фінансової підтримки 
КНП «Центр ПМСД» Баранівської  
міської ради на 2021 рік 
 

 Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
3. Внести зміни до Програми фінансової підтримки КНП «Центр ПМСД» 

Баранівської міської ради на 2021 рік,затвердженої рішенням 5 сесії 8-го 
скликання від 26.01.20231 року №119, а саме: 
П.6 викласти в наступній редакції: 
 

1. Очікувані результати виконання Програми* 
 2021 рік 
Забезпечення лікарськими засобами 
пільгової категорії населення (в т.ч. 
наркотики) 

600 000,00 

Забезпечення технічними засобами 95 600,00 
Забезпечення туберкуліном 157 800,00 
Фінансування заробітної плати 
працівників КНП «Центр ПМСД» 

В межах                             
фінансових можливостей 

міського бюджету 
 
 
 
 

Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 
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проєкт 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

18 сесія 8 скликання 
 

14 вересня 2021  року                                                                           №  
     

Про внесення змін до рішення 5 сесії 
8-го скликання №116 від 26.01.2021 року  
«Про затвердження Програми  
соціально-економічного розвитку  
Баранівської міської територіальної  
громади  на 2021 рік» 
 
 
         У зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих заходах та розділах 
Програми соціально-економічного  розвитку Баранівської міської територіальної громади на 
2021 рік , затвердженої рішенням міської ради 5 сесії 8-го скликання №116 від 26.01.2021 року, 
керуючись ст. 25, пунктом 22 частини 1 статті 26, пунктом 9 частини 4 статті 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    міська  рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення 5 сесії 8-го скликання №116 від 26.01.2021 року 
«Про затвердження Програми  соціально-економічного  розвитку Баранівської міської 
територіальної громади на 2021 рік»», а саме: 

-  останній абзац підпункт Водопровідно-каналізаційне господарство в розділі  VI. 
РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ 
ГРОМАДИ викласти в новій редакції: 
«Також комунальне підприємство планує провести ремонти двох мулових майданчиків, 
первинного відстійника, лотків контактних резервуарів, а також очищення КНС-2 
(засміченість близько 150 м. куб.), розташованої в м. Баранівка, вул. Соборна, міський парк»; 

- п. ХІV «Фінансове забезпечення заходів Програми  та цільових Програм» «Програми 
соціально-економічного  розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік» 
викласти в новій редакції (додається). 
 

2. Всі інші пункти «Програми соціально-економічного   розвитку Баранівської міської 
територіальної громади на 2021 рік» залишити без змін. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку. 
 
 
 
 Міський голова                                                                                    Олександр МІГЕЙ 
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Додаток 

 
ХІV . Фінансове забезпечення заходів Програми  та цільових 

Програм 

№ 
п/п 

Назва проекту 
Загальна 
вартість 

(тис. грн.) 

Джерела фінансування, тис. грн. 

Державний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет  

Інші 
джерела  

1 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Західна та 
вул.Калинова в м.Баранівка 
Житомирської області 

127,0  127,0  

2 
Капітальний ремонт вуличного 
освітлення с.Середня, Баранівського 
району Житомирської області 

66,0  66,0  

3 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул.Ломоносова, 
м.Баранівка, Баранівського району 
Житомирської області 

84,0  84,0  

4 
Капітальний ремонт вуличного 
освітлення с.Смолка, Баранівського 
району Житомирської області 

73,0  73,0  

5 
Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Ярослава Мудрого в 
м.Баранівка Житомирської області 

80,0  80,0  

6 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття від буд. №1 вул. 
Першотравнева – площа Волі – буд. 
№14 вул. Звягельськав м. Баранівка 

1499,975   1499,975 

7 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вул. Звягельській буд. 35 
до буд. №138 в м. Баранівка 
Житомирської області 

1466,304   1466,304 

8 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вулиці та тротуарів по вул. 
Ярослава Мудрого в м.Баранівка 
Житомирської області 

540,0  540,0  

9 

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

15219,3346 13697,4011 1521,9335 - 

10 
Реалізація проекту “Полянки -Плаза” 
(смт.Полянка), який став переможцем 
“Бюджету участі” у 2018 році 

90,0  90,0  

11 
Реалізація проекту “Футбольне поле” 
(с.Кашперівка), який став переможцем 
“Бюджету участі” у 2018 році 

90,0  90,0  
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12 
Закупівля контейнерів для сортування 
ТПВ 

В межах 
кошторисних 
призначень 

   

13 
«Створення осередка спілкування на 
селі для вразливих верств населення» 

94,451 - - 94,451 

14 
«План громадської безпеки 
Баранівської міської територіальної 
громади на 2021 рік» 

270,00 - - 270,00 

15 
В т.ч. «Організація та проведення 
національно - патріотичного 
виховання молоді» 

90,0 - - 90,0 

16 
«Організація діяльності Громадського 
формування для охорони громадського 
порядку» 

90,0 - - 90,0 

17 
«Розвиток культури поводження з 
домашніми тваринами (Собаки, коти)» 

90,0 - - 90,0 

18 
Придбання лапароскопічної стійки для 
хірургічного відділення Баранівської 
КЦРЛ 

1200,00 1000,00 200,00 - 

19 
Відновлення фонарної лінії в 
с.Мирославль: вул.Дубрівська (20 
фонарів), вул.Зарічна (3 фонарі); 

В межах 
кошторисних 
призначень 

   

20 

Проведення робіт по освітленню 
с.Берестівка: вул.Полоьва, 
вул.Шосейна, вул.Лук’янівська, 
вул.Шаруківська, вул.Лісова 

Після 
виготовлення  

ПКД 

   

21 
Проведення ремонту дороги в 
с.Мирославль – вул.Дубрівська 

Після 
виготовлення  

ПКД 

   

22 

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації щодо ремонту містка 
через річку Свинобичка, яка з’єднує 
с.Берестівка 

В межах 
кошторисних 
призначень 

   

23 
Проведення внутрішнього ремонту 
приміщення Мирославльського 
Будинку культури 

В межах 
кошторисних 
призначень 

   

24 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вул.Лермонтова в 
смт.Першотравенськ Новоград-
Волинського району Житомирської 
області 

387,666  387,666  

25 
Капітальний ремонт  дорожнього 
покриття по вул.Старченка в 
м.Баранівка  Житомирської області 

1492,836  1492,836  

26 

Будівництво підвісного пішохідного 
мосту через р.Случ в м.Баранівка 
Житомирської області (перерахунок 
кошторисної документації) 

3403,994 690,165 2 713,829  
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27 

Поліпшення екологічного стану та 
благоустрій р. Хомора від смт 
Першотравенськ до витоку в р. Случ в 
межах Житомирської області 
(Багатофункціональний земснаряд 
«Боцман» з додатковим обладнанням 
призначеним для косіння очерету  та 
причепом для перевезення (або 
еквівалент) 
 

1 665,0 1 502,761 162,239  

28 
Придбання дитячого майданчика для 
встановлення на території Баранівської 
міської ради 

50,0   50,0 

29 
Придбання комплектів меблів для 
Баранівського закладу дошкільної 
освіти комбінованого типу "Сонечко" 

100,00   100,00 

30 

Придбання вхідних дверей та віконних 
склопакетів для будинку культури 
с.Кашперівка, сільських клубів 
с.Зеремля,с.Вірля 

100,00   100,00 

31 
Пільгове медичне обслуговування 
громадян,які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

14,600   14,600 

32 
Придбання телевізора для ЗДО 
"Сонечко" 

10,000   10,000 

33 
Придбання спортивного інвентаря для 
Баранівської ДЮСШ 10,000   10,000 

34 
Придбання спортивного інвентаря для 
Смолдирівської ЗОШ 12,000   12,000 

35 
Придбання спортивного інвентаря для 
Баранівського ліцею №1 13,000   13,000 

36 
Придбання спортивного інвентаря для 
Баранівського ліцею №2 

12,000   12,000 

37 
Придбання спортивного інвентаря для 
Першотравенського ліцею 

15,000   15,000 

38 
Придбання спортивного інвентаря для 
Кашперівської ЗОШ 

15,000   15,000 

39 
Придбання комп'ютерного обладнання 
для Першотравенського ліцею 

50,00   50,00 

40 
Придбання спортивного інвентаря для 
Баранівського ліцею №2 25,00 

  
25,00 

41 
Придбання кухонної плити та 
кухонного інвентаря для Суємецької 
ЗОШ 25,00 

  

25,00 

42 
Розроблення комплексного плану 
просторового розвитку території 
Баранівської територіальної громади 6 000,0 

 

3386,26 
 

2613,74 
 
 
Секретар Ради                                                             Володимир ЗАРЕМБА 
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проєкт 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

18 сесія 8 скликання 
 

14 вересня 2021 року                                                                                №  
 
Про виконання «Програми соціально- 
економічного розвитку Баранівської  
міської територіальної  громади на 2021 рік»  
за I півріччя 2021 року 
 
          Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21.05.1997 №280/97-ВР, відповідно до Закону України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку 
України», заслухавши інформацію начальника відділу - головного бухгалтера 
відділу бухгалтерського обліку міської ради Цимбалюк Л.А. про виконання 
«Програми соціально-економічного розвитку Баранівської міської  
територіальної громади на 2021 рік» за I півріччя 2021 року, міська  рада 
 
                ВИРІШИЛА: 
 
      1. Взяти до відома  звіт про виконання «Програми соціально-економічного 
розвитку Баранівської міської  територіальної громади на 2021 рік» за I півріччя 
2021 року (додається). 

     2. Виконавцям завдань та заходів Програми соціально- економічного розвитку 
Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік продовжити роботу по 
їх виконанню. 

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 
зв’язку. 

 

 

Міський голова                                                       Олександр МІГЕЙ 
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Додаток 
до рішення 18 сесії 8 скликання                                                                                          

                                                                                                               від 14.09.2021р. №________ 

 
Звіт  про виконання «Програми соціально-економічного розвитку 

Баранівської міської  
територіальної громади на 2021 рік»  

за І –ше півріччя 2021 року 
 
             З початку 2021 року робота виконавчого комітету міської ради та його 
структурних підрозділів була направлена на реалізацію завдань та заходів 
Програми соціально-економічного розвитку Баранівської міської територіальної 
громади на 2021 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 2021 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  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  ТГ за І-ше півріччя 2021 року Сума 
надходження 

1 Податок  на доходи фізичних осіб 25731514,23 
2 Податок на прибуток підприємств 5847,20 
3 Орендна плата 3382797,32 
4 Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 
1793985,72 

5 Акцизний податок 1851782,62 
6 Податок на майно 338015,63 
7 Єдиний податок 7757672,32 
8 Плата за надання адміністративних послуг 288092,81 
9 Державне мито 68056,30 
10 Земельний податок з юридичних осіб 597828,35 
11 Земельний податок з фізичних осіб  82534,86 
12 Адміністративні штрафи та збори 307900,99 
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13 Інші надходження 39056,73 
 
В спеціальному фонді міського  бюджету передбачено власні надходження 

бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського  бюджету. 
В І –му півріччі  2021 року отримано трансфертів в  сумі 58 844 876 грн. 
 

Інші субвенції 
На утримання установ, що знаходяться на території Баранівської ОТГ були 

виділені кошти: 
- КУ «АМОР» - 342,9тис. грн.; 
- КП «Трудовий архів» - 113,8 тис грн.; 
- КП «Баранівський МРЦ» -  304,9 тис.грн. 

 
На  виконання програм: 

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми/підпрограми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Найменування місцевої /регіональної/ 
програми 

  
  

Усього 

Інша діяльність у сфері екології та 
охорони природних ресурсів 

Програма охорони навколишнього природного середовища 
Баранівської міської ради на 2020 -2022 року 22 248,0 

Охорона здоров'я Програми підтримки охорони здоров'я 2 057 996,0 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті 

Програма соціального захисту населення об’єднаної 
територіальної громади Баранівської міської ради на 
2017 – 2021 роки  

974,0 

Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

Програма соціального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
на 2018-2022 роки  

5 299,0 

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 
не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги 

Програма соціального захисту населення об’єднаної 
територіальної громади Баранівської міської ради на 
2017 – 2021 роки  

80 625,0 

Надання фінансової підтримки 
громадським об`єднанням  ветеранів і осіб 
з інвалідністю, діяльність яких має 
соціальну спрямованість 

Програма соціального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
на 2018-2022 роки  

15 000,0 

Надання фінансової підтримки громадським 
об`єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість 

Комплексна програма соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції (операції 
об"єднаних сил) та членів їх сімей  на 2021-2023 роки 
на території Баранівсько ї об"єднаної територіальної 
громади 

5 000,0 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 

Програма соціального захисту населення об’єднаної 
територіальної громади Баранівської міської ради на 
2017 – 2021 роки  

130 500,0 

Заходи державної політики з питань дітей 
та їх соціального захисту 

Національний план дій щодо реалізації конвенції 
ООН про права дитини на період до 2021 року на 
території Баранівської міської об'єднаної 
територіальної громади 

6 801,0 
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Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в 
регіоні 

Програма розвитку фізичної культури та спорту в 
Баранівській об"єднаній територіальній громаді на 
2019-2021 роки 

50 000,0 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури Баранівської міської 
об"єднаної територіальної громади на 2019-2022 роки 8 396,0 

Здійснення заходів із землеустрою 
Комплексна довгострокова Програма розвитку 
земельних відносин на території Баранівської  
об"єднаної територіальної громади в 2017-2021 роках  

7 500,0 

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або 
прав на них комунальної власності для 
продажу на земельних торгах та проведення 
таких торгів 

Комплексна довгострокова Програма розвитку 
земельних відносин на території Баранівської  
об"єднаної територіальної громади в 2017-2021 роках  

6 000,0 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів 

Комплексна програма забезпечення пожежної та 
техногенної безпеки, захисту населення на 
територій Баранівської об’єднаної 
територіальної громади від надзвичайних 
ситуації на 
2021-2025 роки  

20 000,0 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів 

Комплексна програма забезпечення охорони 
прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку на 
території Баранівської об’єднаної 
територіальної 
громади на 2021 – 2024 роки 

20 000,0 

Всього  
  

2 436 
339,00 

 
 
Органи місцевого самоврядування 
 
В І-му півріччі 2021року 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   
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 611739 грн. , з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 6963947 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  168833грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 130262 грн.; 
- видатки на відрядження – 0 грн.; 
- оплата комунальних послуг – 301358 грн.; 
- окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не     

віднесені до заходів розвитку   -440 грн; 
- інші поточні видатки (податки)  - 46900 грн. 
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Інші видатки у сфері державного управління становлять 69254 грн.,  з них: 
- придбання квіткової та сувенірної продукції – 18140 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 34093 грн.; 
- видатки на відрядження –0 грн.; 
- виплати до грамоти міської ради - 10935 грн.; 
- інші поточні видатки – 6086 грн. 

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

Загалом на благоустрій населених пунктів громади за перше півріччя 2021 
року витрачено 4410470 грн. з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 3080377 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  945749 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 111011 грн.; 
- оплата комунальних послуг – 272827 грн.; 
- окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку   - 506. 
 
На території Баранівської ТГ 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 2020 
року 

І півріччя 
2021 року 

 
Порівняння 

1 Вивезення сміття від 
населення 

288 384 333355 +  44971 

2 Вивезення сміття від 
юридичних осіб 

225 254 247113      + 21859 

3 Вивезення сміття від 
населення по старостатах 

264 708 240508 -24200 

4 Послуги ринку 33 576 30452 - 3124 
5 Оренда приміщень 12 841 42822 + 29981 
6 Ритуальні послуги 32 200 43145 +  10945 
7 Оренда торгового місця 

(реклама) 
18 338 22087 + 3749 

8 Послуги по наданню довідок 8 914 5056 - 385
8 

 Всього: 884 215 964538 + 8 0323 
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           В першому півріччі 2021 року по спеціальному фонду  здійснено видатків 
на загальну суму 749019,07 грн. , з них видатки становлять на: 
- придбання ПММ, запасних частин та господарських товарів -  382379 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 150229 грн.; 
- оплата комунальних послуг – 153071 грн.; 
- інші поточні видатки (податки)  -  38640 грн.; 
- придбання обладнання і предметів довгострокового використання -24700 грн. 

 
В першому півріччі 2021 року придбано  щебеневої суміші 1400,0 т на суму 

175 000 грн. та піску 300 м.куб. на суму 45 000 грн. 
ТОВ «БТТ Агро» в рахунок угоди про соціальне партнерство від 

22.04.2021р.  було виділено 200,0 т. щебеневої суміші на суму 25 000,00 грн, яка  
використана для підсипання вулиць в с.Суємці. 

 
Триває Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-

тренінгового центру в м.Баранівка . У 2021 році виділено з державного фонду 
регіонального розвитку  13 697,401 тис.грн.  За І півріччя 2021 року касові 
видатки на будівництво даного об’єкту становлять  4 873,731 тис.грн., в т.ч.: 

- кошти ДФРР – 3 697,401 тис.грн.; 
- кошти Гранту – 563,968 тис.грн.; 
- кошти місцевого бюджету - 612,362 тис.грн. 
 
КП «Баранівка міськводоканал» своєчасно в робочому режимі 

проводяться роботи по усуненню аварійних ситуацій на окремих ділянках 
водопровідних мереж, які мають значний термін експлуатації. 

 Баранівською міською радою в І –му півріччі 2021 року було виділено 
коштів на відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні 
послуги та розміром витрат на їх виробництво для   КП «Баранівка 
міськводоканал» 82500 грн.   

 
Дошкільна освіта 
Станом на 30.06.2021 року в громаді функціонує 14 закладів дошкільної освіти 
різних типів, з них: 10 - ЗДО з режимом роботи 9-10,5 год та 4 – малокомплектні 
дошкільні заклади на базі ЗЗСО з режимом роботи 4 год. Всього в ЗДО 
функціонує 38 груп: з них 7 ясельних та 31 дошкільна групи. Груп 
короткотривалого перебування дітей – 5. За даними проведеного обліку дітей від 
0 до 6 років в громаді проживають 1229 дітей. Кількість дитячого населення 
переважно зменшилась у сільській місцевості. Відвідують дошкільні заклади 743 
дитини. 58 дітей охоплено соціально-педагогічним патронатом. Черги на 
влаштування дітей до ЗДО громади немає. Відсоток охоплення дітей 3-6 років 
закладами дошкільної освіти становить 93%. Директорами закладів дошкільної 
освіти проводиться належна робота щодо організації харчування дітей у 
відповідності ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» та Інструкції з 
організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. У 10 дитячих 
садках організовано 3-разове харчування. Харчуються 647 дітей. Звільнено від 
плати за харчування 101 дитина, з них 35 дітей воїнів АТО. Виконання 
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натуральних норм харчування в середньому виконуються на 77% в яслах та 72% 
у садках. Середня вартість утримання однієї дитини за півроку 2021  становить 
21034,78 грн. У всіх закладах дошкільної освіти вчасно проведено поточні 
ремонти. Організацію освітньо-виховного процесу забезпечують 85 
педагогічних працівників, 55 з яких мають вищу педагогічну освіту, у тому числі 
35 фахову.  
Загальна середня освіта 
   З 01.01.2021 року ряди закладів освіти Баранівської територіальної громади 
поповнилися ще одним закладом загальної середньої освіти. Це 
Першотравенський ліцей. Таким чином, на початок звітного періоду, загальна 
кількість здобувачів освіти становила 2982 особи. 
       Головним показником якості освіти безумовно є  державна підсумкова 
атестація та зовнішнє незалежне оцінювання. Але, у зв’язку з карантинними 
обмеженнями, в 2020-2021 н.р. випускники 4, 9 та 11 класів ЗЗСО були звільнені 
від державної підсумкової атестації. Що ж до ЗНО, то одинадцятикласники мали 
можливість здавати іспити за бажанням. Відділ освіти забезпечив своєчасний 
безкоштовний підвіз усіх учасників до пунктів тестування у м. Новограді-
Волинському та Житомирі.  
       Із 24 претендентів на отримання свідоцтв про здобуття базової середньої 
освіти з відзнакою, підтвердили відзнаку 23 випускники 9 класів. Із 15 
претендентів на золоті медалі підтвердили відзнаку «Золота медаль» 15 
випускників, 5 – отримали срібні медалі.  
   Відповідно до нового законодавства рішенням  виконавчого  комітету 
Баранівської міської ради від 20.08.2020р №130 було затверджено мережу 29 
груп подовженого дня у 6 ЗЗСО, що з 01.01.2021 р. фінансуються з освітньої 
субвенції.  
     У 2020/2021 н.р. вихованці міського Будинку дитячої творчості узяли участь 
в міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах та завоювали 92 дипломи, 
з яких 14 міжнародного, 29 всеукраїнського та 49 обласного рівнів. Із них: 3 
Абсолютні місця, 2 ГРАН-ПРІ, 42 дипломи І ступеню,                                                        29 
дипломів ІІ ступеню та 16 дипломів ІІІ ступеню.                                                
      В ЗЗСО було організовано роботу 39 гуртків. 
      У 2020-2021 навчальному році була розширена мережа інклюзивних класів і 
груп. Загалом було організоване інклюзивне навчання для 12 учнів: (4 в 
Баранівському ліцеї №1 (1, 6, 7, 8 класах), 3 у Баранівському ліцеї №2 ім. 
О.Сябрук (1,4 клас), 1 у Смолдирівській ЗОШ І-ІІІ ст. (1 клас), 1 у Рогачівській 
гімназії (3 клас) та 2 учні у Кашперівській ЗОШ І-ІІІ ст. (3 та 8 клас) та для 10 
дітей у закладах дошкільної освіти, а саме: у Баранівському ЗДО «Сонечко» 9 
дітей та у Кашперівському ЗДО – 1 дитина. До штатних розписів цих закладів 
освіти введено посаду асистентів вчителя та вихователя.  
     Вартість утримання одного учня загальноосвітнього закладу громади за 
перше півріччя 2021 року складає 20176,95 грн. (враховуючи витрати місцевого 
бюджету та освітню субвенцію). Загальний бюджет галузі освіти ОТГ  на 2021рік  
становить 124 млн. 668 тис. грн. Із них: освітня субвенція – 74 млн. 199 тис. грн, 
видатки спеціального фонду –780,583 тис. грн. Касові видатки за І півріччя 2021 
року  галузі освіти ОТГ  становить 68 млн. 267 тис. грн. Із них: освітня субвенція 
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– 42млн. 926 тис. грн, видатки спеціального фонду – 0 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; - 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;  керівників гуртків у школах, доплати за 
завідування навчальними кабінетами. 
1. Головна мета 
 Основний пріоритет розвитку галузі освіти на 2022 рік вбачаємо у подальшій 
реалізації головних завдань державної політики в сфері освіти, приведенням 
системи провадження освітньої діяльності у відповідність до Законів України 
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», упровадженням Концепції 
«Нова українська школа».  
2. Проблемні питання: 
- придбання шкільних автобусів для перевезення здобувачів освіти; 
- необхідність будівництва спортивного залу та перекриття даху в опорному 
закладі освіти «Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук»; 
- проведення планових заходів по протипожежній безпеці;  
- завершення капітального ремонту ЗДО «Сонечко»;  
- створення повноцінного ЗДО у мікрорайоні Заріччя; 
 - заміна перекриття даху котельні Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст.;  
- ремонт внутрішніх туалетів у Полянківській та Кашперівській ЗОШ. 

№ 

п/п 

Назва проекту Загальна 

вартість 

(тис.грн.) 

Державний 

бюджет 

Вико 

нання 

Місцевий 

бюджет 

Виконан

ня 

Інші 

джере

ла 

Викон

ання 

1 Капітальний ремонт  крівлі 
Баранівського ліцею №2 
ім.О.Сябрук 
 

2,0 млн.грн 2,0млн.грн 0   - - 

2 Капітальний ремонт ганку з 
улаштуванням пандусу 
Баранівського ліцею №1 
 

578,473тис. 
грн 

- 

- 578,473тис. 

грн - 

0 - - 

3 Капітальний ремонт 
приміщення (термоізоляція) 
корпусу №2 Полянківської 
ЗОШ І-ІІІ ст 

2,0 млн.грн - - - - 2,0 

млн. 

.грн 

0 

4 Будівництво спортивного залу 
Баранівського ліцею №2 
ім.О.Сябрук, за адресою: вул 
Зв’ягельська,17 м. Баранівка, 
Житомирської області 

8,0 млн.грн 8,0 млн.грн 0   - - 

 

 

5 Капітальний ремонт туалетних 
приміщень другого та третього 
поверхів Баранівського ліцею 
№1 

900 тис.грн - - 900тис.грн 0,00 - - 

 

 

6 
Капітальний ремонт санітарних 
кімнат Кашперівської ЗОШ  

447,092тис.

грн 

447,092тис. 

грн 

0 - - - - 
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7 
Капітальний ремонт санітарних 
кімнат Полянківської ЗОШ 

382,938тис. 

грн 

382,938 тс. 

грн 

0 - - - - 

8 Капітальний ремонт 
приміщення (термоізоляція) 
будівлі філії Баранівського 
ліцею №1 «Вірлянська 
початкова школа» 

1,8млн.грн    - 1,8мл

н.грн 

0 

9 Капітальний ремонт східців та 
пішохідної доріжки в 
Баранівському ЗДО «Сонечко» 

150 тис.грн - - 150 тис.грн 0 - - 

10 Завершення робіт по 
реконструкції 
термомодернізації будівлі ЗДО 
«Сонечко» за адресою: вул 
Зв’ягельська, 58а м.Баранівка    
Розпочата робота по 
перерахунку проекту задля 
проведення завершення робіт 
 

1,303591 

млн.грн 

- - - - 1,303

591мл

н. грн 

0 

                     
КП «БМРЦ» із початку півріччя лише частково відновив свою діяльність, а саме 
: 
         -  Було надане приміщення для технічного коворкінгу, який надає свої 
послуги для жителів ОТГ (негабаритні вироби, що призводять до зниження 
конкурентоспроможності та фінансового стану підприємства); 

- Швейний коворкінг надав свої послуги не лише жителям Баранівської 
ОТГ, а й сусідній Дубрівській ОТГ, а саме - пошив та брендування 
одягу. На початку півріччя проведені курси перекваліфікації для 
жительок Баранівки та Першотравенська; 

- Тепличний коворкінг проводив під час навчального періоду (не 
порушуючи карантинні умови) дослідницькі роботи з учнями. А також 
відбувся посів квітів,  70%   посіву  реалізовано.        

Гуртки  – відвідало 95 дітей. 
         Проведено 5 відкритих майстер класів , заключено договір про співпрацю 
із Баранівським реабілітаційним центром. 
          
        Загалом  на дане півріччя КП «БМРЦ» має 22 380 грн, власних надходжень 
та 304 930,36 місцевий бюджет. Для економії коштів було вивільнено 2 
працівника установи. Капітальний ремонт основного приміщення не 
проводиться за браком коштів. На сьогоднішній день КП «БМРЦ» в стадії 
реорганізації (злиття з іншою установою), що надає можливість брати участь в 
тендерах (була відмова на пошив постільної білизни у зв’язку із реорганізацією) 
 
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 структурні підрозділи 
- Центр надання соціальних послуг; 
- Багатофункціональний центр реабілітації; 
- Відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення/ 
-    Відділ бухгалтерського обліку; 
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Центр надання соціальних послуг 

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

1.Догляд вдома; 

2.Соціальний супровід; 

3.Соціальна інтеграція та реінтеграція; 

4.Соціальне супроводження прийомних сімей; 

5.Консультування; 

6.Представництво інтересів; 

7.Соціальна профілактика; 

8.Соціальне таксі; 

9.Натуральна допомога; 

10.Інформування; 

11.Послуга прокату. 

Запроваджена нова соціальна  послуга «Патронату над дитиною». Кандидати у 
патронатні вихователі уже пройшли навчання у м. Києві. 

На обслуговуванні у центрі надання соціальних послуг управління соціального 
захисту населення Баранівської міської ради перебуває 290 осіб, із них на 
платному обслуговуванні 56 осіб, які отримують послугу «догляду вдома».  

Навантаження:   по м. Баранівка – на 1 соціального робітника - 10 
осіб(підопічних);                            в сільській місцевості при навантаженні 7 – 8  

За 1 півріччя 2021 року надано  соціальних послуг – 71372 для 728 осіб. 

Обстежено соціально-  побутові умови проживання  105 підопічних по дільницях 
громади. Виявлено 59 осіб громади, які потребують надання  соціальних послуг  
«догляду вдома», що на даний час перебувають у списку резерву. 

Налагоджено зв'язок з благодійним фондом м. Новоград - Волинськ. Забезпечено 
продуктами харчування - 11 підопічних. 

Видано гуманітарну допомогу в кількості – 2306 одиниць (одяг, взуття, засоби 
гігієни тощо)   для 181 особи.  
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 Прийнято одяг б/у  від жителів громади (робота «соціального гардеробу» в 
кількості – 1326 одиниць. Забезпечено через «соціальний гардероб» одяг та  
взуття б/у для 65 сімей,  які опинилися в СЖО, в кількості 639 одиниць. 

Надано 35 послуг «представництво інтересів» (оформлення пакету документів 
для влаштування в будинок  - інтернат, оформлення паспорта, проходження 
медичного обстеження, проходження МСЕК, взяття довідок тощо). 

Влаштовано в інтернатні заклади 6 осіб похилого віку, осіб з інвалідність та 
недієздатних, які перебували в складних життєвих обставинах (с.Іванівка 
м.Бердичів) та потребували сторонньої допомоги. Одна дитина до 
Новоборівського будинку інтернату. 

 Сприяли в оформленні пакетів документів та  проходження реабілітації в  
центрі «Крапка відліку»  7 сімей СЖО та  перебування в кризовому центрі 
м.Житомира 1 сім’ї. Карпюк Тетяни (с.Гриньки), Фіщук Єви (с.Марківка), 
Драган Надії (с.Смолдирів), Кучерук Ольги (смт.Першотравенськ), Бутиніч Юлії 
(м.Баранівка), Назарчук Вероніки (м.Баранівка- 3 дітей), Юрчук Наталії 
(с.Гриньки- 5 дітей) Мокрицької Яни( с. Зеремля  - 3 дітей). 

Частина сімей пройшла реабілітацію та повернулась додому з позитивним 
результатом. 2 сім’ї пройшли лікування від алкогольної залежності. 

В центрі надання соціальних послуг на обліку перебуває 45 сімей, що опинилися 
в складних життєвих обставинах, в яких виховується 135 дітей. 

 Спільно із службою у справах дітей міської ради, представниками 
старостинських округів, медичними працівниками, поліцією  здійснено  80 
виїздів, обстежено 235 сімей, що перебувають у СЖО, в яких виховується 601 
дитина.  

 Нововиявлені 30 сімей,  в яких виховується 48 дітей. 

 За півріччя складено  95 актів оцінок потреб сімей/осіб.  

 Соціальним супроводом охоплено 21 сім’я, яка опинилася у СЖО, і 
потребує сторонньої допомоги, що становить 50% від загальної кількості сімей 
на обліку ( навантаження 7 сімей на 1 ФСР із соціальної роботи).  

Даним сім’ям/особам надано 590 соціальних послуг.   

На території громади проживає 13 сімей, в яких виховується 17 дітей, що 
перебувають в закладах інституційного догляду. Фахівцями із соціальної роботи 
було відвідано дані сім’ї та проведено інформаційно- роз’яснювальну роботу 
щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з метою 
повернення їх в біологічні сім’ї.  Як результат, повернулися в біологічні сім’ї та 
приступили  до навчання в школи громади – 3 дітей із 3 сімей ( Паулаускас В., 
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КочубейМ., Земляний І.). Даним сімям вручено благодійну допомогу з Канади ( 
одяг, взуття, шкільне приладдя, засоби гігієни тощо).  

 Під соціальним супроводженням перебуває 6 прийомних сімей, в яких 
виховується 8 дітей  ( Присяжнюк В.М., Лопушанська Л.Н., Цимбалюк М.В., 
Круть Т.С., Шевчук О.В., Олійник Ю.Ф. ) Даним сім’ям надано  61 соціальна 
послуга.  

 Подано списки сімей СЖО, дітей з інвалідністю та одиноких 
непрацездатних громадян щодо отримання гуманітарної допомоги від 
благодійних організацій. 

 Сформовано списки дітей, які проходили медичне обстеження  у клінічній 
дитячій лікарні № 8  в м.Києва (25 дітей). 

   До міжнародного Дня захисту дітей ФСР тісно співпрацювали з підприємцями 
щодо надання благодійної допомоги дітям. Зібрано та сформовано  230 
подарунків.  

 Проведено профілактичну роботу з 18 особами, які умовно засуджені та 
перебувають на обліку в районному секторі з питань пробації ( послуга 
«соціальна профілактика») . 

Заключено 22 договори  «прокату» засобів реабілітації та надано в користування  
24 одиниці ( ходунки, інвалідні візки, стула туалетні тощо). 

Зареєстровано та розглянуто 135 звернень по телефону «гарячої лінії». 

Зареєстровано 52 заяви та здійснено 252 виїзди послуги «соціальне таксі» по  
перевезенню осіб (дітей) з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового 
апарату. Крім того здійснюється підвіз дітей з інвалідністю до 
багатофункціонального центру реабілітації, а також виїзди  у сім’ї, які опинилися 
у СЖО, по старостатах.  

 Фахівці із соціальної роботи взяли  участь у 9 онлайн-вебінарах. Прийнято 
участь в навчальному семінарі щодо моніторингу надання соціальних послуг у 
м.Житомирі.  

 Надано   309 послуг інформаційного характеру.   

  Багатофункціональний центр реабілітації створений у 2019 році  для 
надання послуг реабілітації дітям з інвалідністю та дітям, які належать до групи 
ризику щодо отримання інвалідності та потребують даних послуг. 

В порівняні: 
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В 2019 році послуги реабілітації отримали 22 дитини – 16 дітей з інвалідністю 
та 6 дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності. 

В 2020 році – 102 дитини (47 – з інвалідністю та 55 – групи ризику). Три місяці 
заклад не працював  в зв’язку з карантином. 

За І півріччя 2021 року послуги реабілітації отримали 75 дітей – 30 дітей з 
інвалідністю та 45 дітей групи ризику. 

Частина дітей пройшла 2 або 3 повторно курси реабілітації. 

 Вік дітей, що отримували послуги від 2 місяців до 18 років.  

 Раннє виявлення проблем зі здоров’ям дітей (у віці до 3 р.) та індивідуальна 
форма занять (виключно під потреби окремої дитини) дозволили попередити 
інвалідність, значно зменшити чисельність соціально неадаптованих дітей, а 
батькам повноцінно працювати. В 2019-20 рр. за реабілітаційними послугами 
звернулося 17 сімей з дітьми до 3-х річного віку, в 2021 році – 8 сімей. 

 Робота практичного психолога сприяє формуванню у дітей власної 
життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки, адже частина 
дітей, що отримують послуги опинилися в складних життєвих ситуаціях. 

 Спеціалістами центру  проводяться виховні заходи, які допомагають дітям 
соціалізуватися, що сприяє їх залучення до освітнього процесу (колективна або 
інклюзивна форма навчання). 

 Реабілітаційні заходи для дітей старшого шкільного віку сприяють  їх 
залученню в майбутньому до трудової діяльності та соціальної активності. 
Робота багатофункціонального центру реабілітації висвітлюється на сайті 
управління та міської ради. 

 За І півріччя 2021року відділом адміністрування всіх видів соціальної 
підтримки населення організовано  отримувачів соціальних виплат  міста 
Баранівка. 

 Сформовано та передано до Відділу №1 м.Баранівка УСЗН Новоград 
Волинської РДА  – 2 тисячі електронних справ, з них: 

Допомоги – 752, 

Пільги – 317, 

Субсидії – 930, 

Паперові справи – 2630.  
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Складено – 189 актів обстежень матеріально побутових умов проживання  
отримувачів державних виплат відповідно до «Положення про головного 
державного соціального інспектора». 

Отримано та передано заявниками за запитом довідок 486. 

 Опрацьовано та зареєстровано 5 колективних договори. 

 Підключено до програмного комплексу Першотравенський 
старостинський округ, проведено навчання щодо роботи з Програмного 
Комплексу «Соціальна громада». 

Надано 2396 консультацій з питань визначення права отримувачів на  соціальні 
виплати щодо переліку необхідних документів.  

 Проведено навчання уповноважених відповідальних осіб з питань прийому 
документів на всі види соціальної підтримки населення щодо змін в 
законодавстві.  

 Сформовано інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг 
соціального характеру в кількості – 37 ( інформаційних), 37 ( технологічних). 

 Щомісяця до 5 числа місяця попередньо за звітний період подається звіт 
до Департаменту сімейної та соціальної політики ЖОДА щодо « Проведення 
моніторингу суб’єктів упровадження програмного комплексу» Інтегрована 
інформаційна система «Соціальна громада за орієнтовним переліком 
індикаторів». 

 На сьогодні села Йосипівка, Табори, Жари не мають технічної можливості 
облаштувати фронт – офіс у зв’язку з відсутністю мережі інтернет. Таким чином 
отримувачі соціальних виплат с.Жари звертаються за бажанням до 
Кашперівського старостинського округу або ж їдуть до м.Баранівка. Жителі сіл 
Табори, Йосипівка вимушені їхати до міста з метою подачі документів. 

 В цілому на території Баранівської громади адміністративні послуги 
соціального характеру надаються належним чином за моніторингом 
Міністерства соціальної політики. 

 З  метою покращення якості надання адміністративних послуг соціального 
характеру дані послуги необхідно інтегрувати в ЦНАП відповідно до  Закону 
України «Про адміністративні послуги».  

                       РОЗРОБЛЕНІ ТА ДІЮТЬ ПРОГРАМИ:  

-  Програма  виплати  компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021-2023 роки. 
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          На виконання програми на 2021рік передбачено 290,0тис.грн.     

Кошторисних  призначень за 6 місяців 2021р затверджено 87,0  тис.грн, 
використано 80,6 тис. грн. 

- Про затвердження комплексної програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членів їх сімей на 2021-
2023роки.  

- Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, 
померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та героїв Небесної Сотні на 
2021рік. Виконання програми буде здійснюватися виходячи із фінансових 
можливостей Баранівської міської територіальної громади. 

- Програма соціальної підтримки громадської організації «Відокремлений 
підрозділ організації ветеранів України у місті Баранівка»  на 2021-2025роки.      
Виконання програми здійснюється в межах фінансових можливостей громади. 
За 6 місяців 2021року  надано фінансову  підтримку громадській організації в 
сумі 5,0 тис. грн.  

- Програма  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів  за 
рецептами лікарів, у разі  амбулаторного лікування  окремих груп  населення та 
за певними категоріями  захворювань   на 2021рік.  По програмі на 2021рік  
затверджено кошторисних призначень 19,6 тис. грн. 

Станом на 30.06.2021року використано 5,3 тис. грн. 

- Програма соціальної підтримки громадської організації «Відокремлений 
підрозділ української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) у 
місті Баранівка»  на 2021-2025роки.  

- Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи на 2018-2022роки.  

Виконання програми здійснюється виходячи із фінансових можливостей 
громади. Станом на 30.06.2021р надано фінансову підтримку громадській 
організації в сумі 15 тис. грн. 

- Міська (комплексна) цільова  Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022роки.  

У 2020 році на придбання житла було виділено кошти з державного бюджету   та 
перераховано на рахунки дітей 1526,394 тис. грн.   

Працівники УСЗН сприяли у зібранні пакетів документів та придбанні житла для 
4 дітей -сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа 
згідно черги.  
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Соціальна робота в Баранівській громаді проводиться на належному рівні. 
 
Служба у справах дітей 
Керуючись Законами України «По охорону дитинства», «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених, батьківського піклування». постановами Кабінету Міністрів 
України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», іншими нормативно-правовими 
документами служба у справах дітей міської ради забезпечує реалізацію на 
території громади державної політики з питань соціального захисту дітей, 
зокрема забезпечує безпосереднє ведення справ і координацію діяльності 
стосовно захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Станом на 30.06.2021 року на первинному обліку служби у справах дітей 
перебуває 90 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 
влаштовані до сімейних форм виховання 88 дітей, підлягають усиновленню 16 
дітей. 
 Службою здійснюється нагляд за 9 усиновленими дітьми до досягнення 
ними 18-річного віку.  
 На території громади функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 8 
дітей. 
 За I півріччя 2021 року на первинний облік служби у справах дітей 
поставлено 4 дитини, з них 4 влаштовані під опіку/піклування. 

Станом на 30.06.2021 року на обліку дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах служби у справах дітей перебуває 77 дітей із 29 сімей. 

Спільно з інспектором ювенальної превенції відділу поліції проведено 6 
профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», в ході яких обстежено 35 сімей 
з метою проведення профілактики правопорушень, бесід з батьками щодо 
наслідків безвідповідального батьківства, профілактики нещасних випадків 
серед дітей, налагодження побуту та інше. У процесі роботи ініційовано 
притягнення 6 батьків до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП. 

Протягом I півріччя 2021 року проведено 6 засідань комісії з питань 
захисту прав дитини (розглянуто 37 питань). На засідання виконавчого комітету 
міської ради службою винесено на розгляд 24 питання. 

При розгляді судом питань захисту сімейних прав та інтересів 
обов’язковою є участь органу опіки та піклування, представленого належною 
юридичною особою. Так, за I півріччя 2021 року взято участь у 11 судових 
засіданнях по захисту прав та законних інтересів дітей. 

З метою недопущення потрапляння дітей з громади до закладів 
інституційного догляду та повернення дітей, які влаштовані в такі заклади в 
громаду проведено інформаційно-просвітницьку роботу щодо пошуку 
кандидатів у патронатні вихователі. На даний час одна сім’я успішно пройшла 
навчання у патронатні вихователі.  
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Одним із напрямків діяльності служби у справах дітей є захист майнових та 
житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб 
з їх числа. За поданням служби у справах дітей 5, які досягли 16-річного віку 
взято на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і на 
соціальний квартирний облік та інше. Також, забезпечено участь на 2020/2021 
рр. у визначенні напрямів та об’єктів, на які у 2021 році буде спрямовано 
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. 

 
Надання адміністративних послуг. 

          Центр надання адміністративних послуг повідомляє, що за І півріччя 
2021 року було надано  7632 адміністративних послуг,  а саме: 

- питання місцевого значення (житло, містобудування, земля, благоустрій 
тощо) -1256; 

- паспортні послуги (вклейка 25-45років) – 13; 
- державний земельний кадастр – 987( 491 он-лайн); 
- реєстрація речових прав на нерухоме майно – 1287; 
- реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців -149 

адмінпослуг, 120 виписок та 457 консультацій; 
- реєстрація громадських об’єднань – 11; 
- реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання – 788; 
- адміністративні послуги соціального характеру – 2650. 
 

Відділом організації надання адміністративних послуг Баранівської міської 
ради постійно проводиться робота щодо кількості і якості надання 
адміністративних послуг.  

 
З метою покращення якості надання адміністративних послуг ДЗК міською 

радою прийнято рішення отримати доступи до даного реєстру  адміністраторами 
ЦНАП.  

 
Також працівники ЦНАПу  підключились та отримали доступ до 

інформаційної системи «Вулик», яка  має доступ до держреєстрів та проводить 
обмін даними онлайн, у електронному вигляді, та взаємодіє з системою обміну 
даними «Трембіта». Це значно пришвидшить процес надання адміністративних 
послуг громадянам.  

 
На виконання Технічного завдання підписаного з Програмою «U-LEAD з  

Європою»  Баранівською міською радою  було утворено в 4-ох старостатах 
віддалені робочі місця.  

 
У 2021 році адміністратори ЦНАП та суб’єкти надання адміністративних 

послуг пройшли навчання в рамках програми для України з розширення прав і 
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можливостей на місцевому рівні підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» 
«Ділова етика та взаємодія з відвідувачами центрів надання адміністративних 
послуг. Гендерні питання у контексті надання адміністративних послуг». 

 
Відділом адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення 

управління соціального захисту міської ради   організовано прийом жителів 
(отримувачів соціальних виплат) міста Баранівка щодо прийому пакету 
документів на всі види соціальної підтримки населення з січня 2021р. 

 
Сформовано та передано до Відділу № 1 м. Баранівка УСЗН Новоград 

Волинської РДА(бек офісу) – 2076 електронних справ, з них: 
Допомоги -776; 
Пільги – 323; 
Субсидії – 977. 
 

Паперові справи – 2650 ( з них 642 справи, які подаються виключно у 
паперовому вигляді, 2169 паперових екземплярів електронних справ). 

 
Складено - 195 актів обстежень матеріально побутових умов проживання 

отримувачів державних виплат відповідно до «Положення про головного 
державного соціального інспектора». 

 
Отримано та передано заявникам за запитами довідок – 498. 
 
Підключено до програмного комплексу Першотравенський 

старостинський округ, проведено навчання щодо роботи з ПК « Соціальна 
громада». 

 
Надано 2452 консультацій з питань визначення права отримувачів на 

соціальні виплати, щодо переліку необхідних документів з метою отримання 
соціальних допомог, пільг, житлових субсидій. 

 
Проведено навчання уповноважених відповідальних осіб з питань прийому 

документів на всі види соціальної підтримки населення  щодо змін в 
законодавстві по оформленню житлових субсидій  та переліку необхідних 
документів для нових послуг, які з січня 2021 року додалися у зв’язку з 
реорганізацією управління праці та соціального захисту населення РДА, такі, як:  
-оздоровлення статусних діток державним коштом; 
-допомога внутрішньо – переміщеним особам; 
- видача та подовження  посвідчень громадянам, які мають право на пільги 
відповідно чинного законодавства про статус та соціальну захищеність осіб з 
інвалідністю, ЧАЕС, УБД, багатодітних сімей; 
- компенсації за невикористане санаторно курортне лікування; 
- підготовлено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг 
соціального характеру в кількості – 37(інформаційних),37(технологічних). 
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На сьогодні села Йосипівка, Табори, Жари не мають технічної можливості 
облаштувати фронт –офіс у зв’язку з відсутністю мережі інтернет. Таким чином 
отримувачі соціальних виплат села Жари звертаються за бажанням до 
Кашперівського старостинського округу або ж їдуть до м. Баранівка, жителі 
сіл.Табори, Йосипівка вимушені їхати до міста з метою подачі пакету 
документів. 

 
Проводиться комунікаційна робота з ДП ІОЦ Мінсоцполітики (розробники 

програмного комплексу) у тому числі  шляхом листування щодо удосконалення  
програмного комплексу. 

 
Отже, жителі Баранівської територіальної громади та інших населених 

пунктів Житомирської області, отримують широкий спектр адміністративних 
послуг завдяки злагодженій роботі працівників центру надання 
адміністративних послуг міської ради. 
        
 

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 Баранівська міська 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;     
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 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.  
  

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ: 
 

За перше півріччя 2021 року було проведено: 
Урочисті мітинги та покладання квітів до пам’ятних знаків – 10; 
Тематичні заходи – 4; 
Театралізовані масові заходи – 2; 
Творчі звіти колективів художньої самодіяльності громади -5; 
Участь в обласних конкурсах (онлайн) -5; 
Обласний фестиваль – конкурс  хорової пісні « Мамина вишня» ( онлайн). 
 

Школа  мистецтв   
 

Участь у всеукраїнських, обласних фестивалях – конкурсах  (онлайн) – 20 
 
 

Бібліотечні установи  Баранівської  
                  міської ради                                                  

- Віртуальні історичні екскурси – 2 
- Онлайн інформаційні поавдомлення – 8 
- Засідання клубу за інтересом – 5 
- Онлайн – огляди літератури – 5 
- Книжкові виставки літератури – 41 
- Онлайн – презентації – 5 
- Години мужності – 10 
- Поетична вітальня – 1 
- Тематичні перегляди літератури -12 
- Флешмоби – 2 
- Огляди літератури – 13 
- Шевченківські читання – 4 
- Літературні години – 18 
- Літературно – музичні години – 6 
- Родинні свята – 4 
- Виставки вшанування – 10 
- Виставки – посвяти – 10 
- Виставки – реквієми - 5 
- Години історії – 7 
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- Години пам’яті – 7 
- Патріотичні години – 4 
- Виставки вишиванок – 10 
- Бесіди – 12 
- Конкурси - 1 

Баранівський  історико - краєзнавчий  народний  музей 
Тематичні фотодокументальні виставки -4; 
Поетичні години -2; 
Експозиційні виставки -1; 
Історичні відео екскурсії -10; 
Туристичні екскурсії -1; 
Тематичні заходи - 20 
 Спортивно-масові заходи 
          Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту протягом півріччя 2021 року 
проведено 4 місцевих змагань, взяли участь у 9 обласних спортивних змаганнях.  
          Також збірні команди громади взяли участь у таких турнірах: 
- відкритий кубок Новоград-Волинської ОТГ з футзалу (січень-лютий); 
- кубок Новоград-Волинського району з футболу (травень-червень); 
- дитячо-юнацька футбольна ліга Житомирської області (2 вікових групи), 
(квітень-червень); 
- чемпіонат Житомирської області з футболу серед юнаків (2 вікових групи), 
(квітень-червень); 
- першість Житомирської області з футболу (травень-червень); 
- чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+ (травень-
червень).  

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 
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-  Аптека Баранівська КП «Полісся Фарм», Підприємство Новоград-Волинська  
центральна міськрайонна аптека №217,ТОВ «Конекс-Фарм» ,аптечний пункт в 
районній поліклініці. 
Всі аптечні  заклади надають  знижку   при наявності рецепту.  
Реалізація лікарських засобів в ФП  проводиться згідно договорів. 
 
2.Фінансування закладу :  
Фінансування підприємства з бюджету Баранівської міської ради 
Функція   затверджено на рік касові видатки 
2111 
комунальні 350000,00      214505,62 
2142 
туберкульоз 50000,00     49795,57 
2145 
онко 150000,00     27462,91 
2152 
інші пільгові 60000,00     17636,60 
Разом 610000,00     309400,70 
 
-   Заборгованість по взаєморозрахунках -  немає 
-   по заробітній платі – термін оплати якої не настав  
-   по енергоносіях –  немає 
 
3.  Матеріально-технічна база :  
  Питома вага обладнання та апаратури  в працюючому стані – 100% 
        Позабюджетні кошти всього:  77202,2  
             в т.ч.  гуманітарна допомога – 0 
                        оренда –     0 
                        благодійні внески – 0 
                         від реалізації майна – 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)   
-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 – 99,0 
      тому числі госпрозрахункові відділення –  
-штатних посад лікарів – 20,25 
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-штатних посад середніх медпрацівників – 40,5 
-абсолютне число зайнятих посад – 81,5 
-абсолютне число фізичних осіб – 84 
- зайнятих посад лікарів – 16,75 
-зайнятих посад середніх медпрацівників – 40,0 
-кількість лікарів (фізичних осіб) - 16 
 -  кількість середніх медпрацівників (фізичних осіб) - 44     
 - забезпеченість населення штатними посадами на 10 тисяч населення район –    
37,2  
 -  по області – 51,9   
 -     % укомплектованості посад фізичними особами район – 84,8% - по області 
– 96,5  
 - забезпеченість штатними посадами лікарів на 10 тисяч населення район – 7,6 
 -  по області – 42,5 
 -  % укомплектованості посад лікарів фізичними особами– 79,0 по області –     
           71,7.  
 - забезпеченість штатними посадами середнього медперсоналу на 10 тисяч    
            населення район – 15,2, - по області – 97,4  
    -   % укомплектованості посад середнього медперсоналу фізичними особами –
108,6%    
     -    по області – 100 
     -     абсолютне число штатних посад СЛА – 16,0  
     -     абсолютне число зайнятих посад СЛА –11,75 
     -     абсолютне число фізичних осіб СЛА – 13 
    -      % зайнятості до штатних посад СЛА – 73,4% 
     -     по області - 70,1 
     -     % укомплектованості штатних посад СЛА фізичними особами – 81% 
     -     по області – 55,4 
     -     абсолютне число штатних посад лікарів СЛА – 3,0 
     -     абсолютне число зайнятих посад лікарів СЛА – 2,25 
     -     фізичних осіб лікарів СЛА - 2      
    -      % зайнятості штатних посад лікарів СЛА – 75% 
    -     % укомплектованості посад фізичними особами лікарів СЛА – 66% 
    -     абсолютне число штатних посад середнього медперсоналу СЛА –  5,0 
    -     абсолютне число зайнятих посад середнього медперсоналу СЛА – 5,0 
    -     фізичних осіб середнього медичного персоналу СЛА – 6 
    -     % зайнятості до штатних посад середніх медпрацівників СЛА – 100 
          по області - 91,9 
    -     % укомплектованості посад середнього медперсоналу СЛА фізичними 
особами – 120% 
    -     по області - 96,3 
    -     абсолютна кількість штатних посад середнього медперсоналу ФАПів (ФП) 
– 11,75 
    -     абсолютна кількість зайнятих штатних посад середнього медперсоналу 
ФАПів  
          (ФП) – 11,25 
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-   абсолютна кількість фізичних осіб середнього медперсоналу ФАПів (ФП) – 14 
-   % зайнятості до штатних посад середнього медперсоналу ФАПів (ФП) – 95,7%  
-   по області - 94,3  
-   % укомплектованості штатних посад фізичними особами середнього 
медперсоналу ФАПів (ФП) – 121,7% 
-  по області-91,4 
-   абсолютне число підлягаючих атестації лікарів за  6 місяців 2021 р. всього - 1 
-   атестовано за 6 міс.2021 р.. - 1 
-   підлягало атестації організаторів охорони здоров'я -   1  
-   атестовано організаторів охорони здоров'я -   1      
-   питома вага атестованих лікарів від підлягаючих за планом –  100 
-   абсолютне число підлягаючих атестації середніх медпрацівників – 3  
-   абсолютне число атестованих середніх медичних працівників – 3 
-   питома вага атестованих середніх медичних працівників від підлягаючих – 
100% 
-   відомість про атестацію середніх медичних працівників 
    За 6 міс. 2021 року атестовано:  2 
     АЗПСМ смт. Полянка - 2 
По КНП «Центр ПМСД» станом на 01.07.2021 року є дефіцит кадрів у лікарях 
слідуючих спеціальностей :   
- 2,0 лікар загальної практики сімейної медицини. 
 
На даний час працюють лікарі пенсійного віку  :   
-     лікар педіатр дільничний  Баранівської АЗПСМ - 1 
- лікар ЗПСМ  Баранівської АЗПСМ - 1 
- лікар ЗПСМ Першотравенської АЗПСМ – 1 
 
Зміни у квартирному обліку: 
-   кількість лікарів, які перебувають на квартирному обліку всього - 0   
    в тому числі сільської місцевості - 0 
-   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 :  
Наявний телефонний зв’язок у АЗПСМ смт. Полянка, АЗПСМ 
м.Баранівка,АЗПСМ с.Рогачів. 
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У всіх ФП  телефонний зв’язок відсутній. 
Забезпеченість холодильним обладнанням – 100% 
Забезпеченість велосипедами – 100%.  
 
6. Впровадження сімейної медицини :  
В ОТГ функціонує 6 амбулаторій ЗПСМ ( Баранівка,Суємці, Кашперівка,  
Полянка, Рогачів,  Першотравенськ ).  
Штатних посад сімейних лікарів – 15,0 
-фізичних осіб – 11 
Кількість населення, що обслуговується закладами сімейної медицини – 26630 
% до загальної кількості населення – 100%. 
 
7. Акредитація закладів : 
      Центр створений  01.08.2013 року.  22.12.2020 року підрозділи центру ПМСД 
пройшли акредитацію.      
      Ліцензія   на медичну практику отримана. 
 
8. Капітального ремонту потребують: 
   - АЗПСМ смт. Першотравенськ; 
 
 
9. Стан медичної практики на підприємницьких засадах :   -- 
 
10. Висновки з управлінськими рішеннями 
 
-    фінансування центру згідно потреби; 
- заборгованості по заробітній платі і нарахуваннях –  немає 
-  заборгованості по енергоносіям  та взаєморозрахунках - немає; 
- показник атестації серед медичного персоналу вище обласного; 
- показник атестації  лікарів виконаний на 100%; 
-показник укомплектованості фізичними особами штатних посад лікарів 95%; 
-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  

Станом на 01.07.2021 року в закладі КНП «Баранівська ЦРЛ» працює 38 
лікарів, штатних посад 56,75, зайнятих 49,25, з них 11 лікарів пенсійного віку.  
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В закладі є дефіцит в кадрах лікарів: 

1) лікаря отоларинголога  
2) лікаря онколога.  
Також в закладі працює 4 лікаря-інтерна, які будуть займати вакантні 

посади лікарів після закінчення навчання в інтернатурі, з них:  

1. З 01.08.2021 року приступить до виконання обов’язків лікаря хірурга 
молодий спеціаліст Астахов О.В. 

2.  З 01.02.2022 року приступить до виконання обов’язків лікаря 
дерматовенеролога молодий спеціаліст Панасюк В.О. 

3. З 01.08.2022 року приступить до виконання обов’язків лікаря акушер-
гінеколога молодий спеціаліст Рогальська А.В. 

4. З 01.08.2023 року приступить до виконання обов’язків лікаря 
анестезіолога молодий спеціаліст Караваєва Т.О. 

Молоді спеціалісти, які направляються на працевлаштування до нашого 
закладу не завжди залишаються працювати у закладі у зв’язку з відсутністю 
надання житла, як молодому спеціалісту, забезпечення його достатньою 
заробітною платою.   

 

№п
/п 

Назва 
медичного 

обладнання 

К-
ть 

Ціна Сума 

Джерело 
фінансува

ння(за 
рахунок 

яких 
коштів)  

Звідки 
отримано 

Дата 
отрим
ання 

На підставі 
чого отримано 
(накладна №) 

1 Монітор пацієнта 1 105375,00 105375,00 НСЗУ 
ТОВ 

"Лайфмед
ика"  

20.01.
2021р. 

Накладна № 
РН 0000006 

2 
Кисневий 
концентратор 
ОХ-10АД - 10л. 

1 38745,00 38745,00 
Наказ ДОЗ 

ОДА 

КУ "База 
спеціально

го 
медичного 
постачанн

я" 

18.01.
2021р. 

Накладна №6 

3 

Газоаналізатор 
крові з 
можливістю 
визначення 
електролітів, 
глюкози та 
лактату  

1 271000,00 271000,00 НСЗУ 

ТзОВ 
"Медична 
компанія 
"Емпіріка"  

05.02.
2021р. 

Накладна №28 

4 
Апарат штучної 
вентиліяції 
легень 

1 120625,00 120625,00 
Наказ ДОЗ 

ОДА 

КУ "База 
спеціально

го 
медичного 
постачанн

я" 

03.02.
2021р. 

Накладна 
№6101213 

5 
Кисневий 
концентратор 
ОХ-10А 

4 26000,00 104000,00 НСЗУ 

ТОВ 
"Бренд 

Актівейши
н" 

29.03.
2021р. 

Накладна №48 
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6 
Система 
рентгенів Х-
MIND ДС 

1 84000,00 84000,00 НСЗУ 
ФОП 

Вількова 
А.В. 

29.03.
2021р. 

Накладна № 
РН 0000006 

7 
Кольпоскоп МК-
300 

1 78700,00 78700,00 НСЗУ 

ТОВ 
"Науково-
інженерни
й центр" 

26.03.
2021р. 

Накладна №93 

8 
Кисневий 
концентратор 
JAV-20-4 

1 180000,00 180000,00 

Благодійні 
внески від 
фізичних 

та 
юридичних 

осіб 

ТзОВ 
"Інкос 
Лайн" 

06.04.
2021р. 

Накладна 
№323 

9 
Кисневий 
концентратор 
ОХ-10А 

5 125000,00 125000,00 НСЗУ 
ТзОВ 
"Інкос 
Лайн" 

08.04.
2021р. 

Накладна 
№329 

10 
Концентратор 
кисню OLV - 10 

10 208000,00 208000,00 
Благодійна 
допомога 

ТзОВ 
"Нова 

Пошта" 

08.04.
2021р. 

Акт приймання 
передачі 

11 
Кисневий 
концентратор 
Біомед JAV-20 

3 149000,00 447000,00 
Благодійна 
допомога 

ТзОВ 
"Нова 

Пошта" 

30.04.
2021р. 

Акт приймання 
передачі 

12 
Монітор пацієнта 
G3N з 
капнографом  

1 99500,00 99500,00 НСЗУ 
ТзОВ 

"Грінер" 
30.04.
2021р. 

Накладна 
№1030 

13 
Коагулометр 
напівавтоматичн
ий  4-канальний  

1 85000,00 85000,00 НСЗУ 
ТзОВ 

"Терра-
Мед" 

17.05.
2021р. 

Накладна № 
РН 0000393 

14 

Компресор для 
забезпечення 
роботи 
дихальної 
апаратури  

1 374167,00 374167,00 
Державний 

бюджет 

ТзОВ 
"ЗЕЛКО 
ГРУП" 

29.06.
2021р. 

Накладна 
№161 

15 
Кисневий 
концентратор  

1 594112,00 594112,00 
Державний 

бюджет 

ТзОВ 
"ЗЕЛКО 
ГРУП" 

29.06.
2021р. 

Накладна 
№161 

 Залишається невирішеною проблема придбання лапароскопічної стійки для 

хірургічного відділення через відсутність можливості фінансування такої 

закупівлі      

       

  Землеустрій громади. 
Протягом І півріччя 2021 року в сфері будівництва, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності: 
- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Звягельська, 
Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Калинова в м.Баранівка Житомирської 
області»; 
- затверджено «Детальний план території в межах вулиць 
Першотравенська, Шевченка та частини річки Душнівка в м.Баранівка 
Житомирської області»; 
- затверджено «Детальний план території визначення містобудівних 
потреб земельних ділянок в межах вулиці Звягельська (з 69-Б по 95-А) 
м.Баранівка Житомирської області; 
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- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Соборна, 
Європейська, Тищика у м.Баранівка Баранівського району Житомирської 
області»; 
- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Соборна, 
Європейська, Пашкевича, Звягельська у місті Баранівка Баранівського 
району Житомирської області»; 
- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Соборна, 
Європейська, Звягельська в місті Баранівка Житомирської області»; 
- затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської територіальної громади на території 
Вірлянського старостинського округу зі зміною цільового призначення з 
земель запасу на землі загального користування (громадський випас): 
- площею 32,2450 га (кадастровий номер: 1820680800:01:000:0688); 
- площею 20,6899 га (кадастровий номер: 1820680800:01:000:0690); 
- площею 14,1023 га (кадастровий номер: 1820680800:04:000:0268); 
- площею 16,6577 га (кадастровий номер: 1820680800:04:000:0262); 
- площею 10,8913 га (кадастровий номер: 1820680800:04:000:0261); 
- продано право оренди земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської ТГ для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва загальною площею 18,9578 га (кадастровий номер: 
1820680800:05:000:0103) ; 
- проведено аналітичну роботу щодо укладення договорів оренди землі. 
Всього на землі комунальної власності укладено та діють 190 договорів 
оренди землі площею 716,68 га на суму 4 069,0 тис. грн. ;  
- укладено та продовжено 16 договорів оренди комунального майна та 6 
додаткових угод до договорів оренди; 
- укладено 19 договорів оренди комунального майна; 
- проведено 7 електронних аукціонів з продажу права оренди 
комунального майна; 
- продано на електронному аукціоні нежитлове приміщення, приміщення 
редакції газети «Слово Полісся» в м.Баранівка загальною площею 403,6 
м.кв. за суму 388 100,0 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 
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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. 
 
КУ «АМОР»  
            Було розроблено План громадської безпеки Баранівської міської ТГ 
на період 2021 року, даний план було затверджено розпорядженням 
міського голови №58-од від 03.03.2021 року. В ході виконання 
пріоритетних завдань даного плану було: 1. Організація та проведення 
національно - патріотичного виховання молоді – було подано проект 
«Створення спортивно-туристичного клубу для ветеранів АТО та молоді» 
на конкурс ініціатив від ПРООН – проект виграв, очікуємо постачання 
спортивного спорядження  на загальну суму близько 100 тис. грн. 
2. Організація діяльності Громадського формування для охорони 
громадського порядку – подано на конкурс ініціатив від ПРООН – проект 
виграв, очікуємо постачання необхідного обладнання для роботи 
Громадського формування, орієнтовна вартість проекту 110 тис. грн. 
Статут громадського формування погоджено на виконавчому комітеті 
Баранівської міської ради. 
3. Проведення заходів, щодо культури поведінки пішоходів, 
велосипедистів та власників гужового транспорту на дорогах у нічний час 
– ГО «Органічний простір» подали даний проект на конкурс «Підтримка 
розвитку інновацій у місцевих громадах в межах Програми «Co-create with 
locals» (творимо інновації спільно з місцевою громадою) – сума гранту - 
2995 дол. США. Реалізація проекту починається з 01.08.2021 року. 
   У смт Полянка при селищній бібліотеці створено Центр спілкування на 
селі для вразливих верств населення, за фінансової підтримки королівства 
Нідерландів для центру було придбано меблі, орг. техніку на загальну суму 
95 тис. грн. Даний центр активно використовується жителями селища. 
КУ «АМОР» розробив у партнерстві з експертом М. Дацишиним та 
Баранівською міської радою План місцевого економічного розвитку 
Баранівської міської ТГ на період 2021 – 2023 роки. – рішення 14 сесії 8 
скликання 18.06.2021 №345, даний план є економічним блоком Стратегії 
розвитку Баранівської міської ТГ до 2027 року розробка якої триває. 

 
           

Начальник відділу- 
головний бухгалтер                                                  Людмила ЦИМБАЛЮК 
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Проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
18 сесія 8 скликання 

14 вересня  2021 року                                                                №  

 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період  

 

Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу  бухгалтерського 
обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської 
ради  Цимбалюк Л.А. про необхідність затвердження розпоряджень міського 
голови прийнятих в міжсесійний період, керуючись  ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

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

 

 

Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ  
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Додаток 
до рішення 18 сесії 8 скликання 

 Баранівської міської             
ради  від 14.09.2021р. № 

 

  

 1.Розпорядження  № 227-од від 19.08.2021р. «Про надання дозволу на 
передачу дров з балансу Баранівської міської ради на баланс КНП «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради»; 

2.Розпорядження  № 223-од від 17.08.2021р. «Про надання дозволу на  
отримання технічних умов для стандартного приєднання до електричних мереж 
електроустановок прозорого офісу»; 

 3.Розпорядження  № 228-од від 19.08.2021р. «Про  внесення змін до 
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 
2021 рік»; 

4.Розпорядження  № 239-од від 26.08.2021р. «Про затвердження зведеного 
кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва» ; 

5.Розпорядження №245-од від 27.08.2021р. «Про   надання дозволу на 
виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по вул.Старченка в м.Баранівка Житомирської області»; 

 6.Розпорядження  № 251-од від 01.09.2021р. «Про  затвердження зведеного 
кошторисного розрахунку на поточний ремонт входу в міське кладовище в 
м.Баранівка Житомирської області». 

 

  

 

Секретар ради     Володимир ЗАРЕМБА 
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проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
            18 сесія 8 скликання 

 
14 вересня 2021 року                                                        №  
 
Про надання дозволу на списання майна  
з позабалансових рахунків відділу освіти 
Баранівської міської ради, яке було здане на 
утилізацію Першотравенською селищною радою  
 
          Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999р. №966, Положення про порядок списання 
майна комунальної власності Баранівської міської об'єднаної територіальної 
громади, затвердженого рішенням сесії Баранівської міської ради № 1779 від 12 
березня 2019 року, керуючись ст.26, ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв'язку, 
міська рада: 
 
ВИРІШИЛА:      
        1. Надати дозвіл на списання майна з позабалансових рахунків відділу 
освіти Баранівської міської ради, яке було здане на утилізацію 
Першотравенською селищною радою для ТОВ «Укрмаркет-1» згідно договору 
№1 від 26 вересня 2019р. Перелік майна зазначено в додатку 1 (додається). 
 
         2. Відділу освіти Баранівської міської ради (Николишин Р.З.) оформити акт 
списання згідно до вимог чинного законодавства та подати його для 
затвердження міському голові. 
 
         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 
зв'язку (Демчишина І.І.). 
 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ     
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    Додаток 1  

      

Перелік майна, зданого на утилізацію Першотравенською селищною радою  
      

№    Од Кіль- Первісна   

з/п Найменування вим кість (переоцінена) Сума 

        вартість   

1 Ігровий комп'ютер шт 1 7720,00 7 720,00 

2 Панель КСО шт 1 1190,00 1 190,00 

3 Піаніно шт 1 1280,00 1 280,00 

4 Системний блок Celeron шт 1 2302,00 2 302,00 

5 Касовий апарат "Дантес" шт 1 1176,00 1 176,00 

6 Праска Rovus SL-2055 шт 1 600,00 600,00 

7 Ігрові автомати каталки шт 3 331,00 993,00 

8 Баян шт 2 160,50 321,00 

9 Ваги медичні шт 2 37,50 75,00 

10 Ваги настільні шт 1 44,00 44,00 

11 Візок продуктовий шт 1 48,00 48,00 

12 Друкарська машинка шт 1 147,00 147,00 

13 Касовий апарат "Донбас" шт 1 980,00 980,00 

14 Світломузика шт 1 297,00 297,00 

15 Телега грузова шт 2 158,50 317,00 

16 Телефон шт 1 28,00 28,00 

17 Пилосос шт 1 680,00 680,00 

18 Canon mp-230 шт 1 555,00 555,00 

19 Chry WWM Canon mp-230 з кабелем шт 1 270,00 270,00 

20 GEMBIR DCC USB2 шт 1 25,00 25,00 

21 Ігровий автомат шт 2 349,00 698,00 

22 
Водонагрівач Gorenije EWN 
100/V9#50930092 

шт 

1 2499,00 2 499,00 

23 
Водонагрівач Gorenije EWN 
100/V9#50930097 

шт 

1 2499,00 2 499,00 

24 Доріжка бігова шт 1 180,00 180,00 

25 Ліжка 2-х поверхові шт 46 41,65 1 916,00 

26 Стільці металеві шт 2 16,00 32,00 

27 Бідони різні шт 4 4,00 16,00 

28 Чайник емальований шт 7 25,71 180,00 

29 Каструлі різні шт 18 9,44 170,00 

30 Відра емальовані шт 8 62,00 496,00 

31 Відра цинкові шт 9 8,78 79,00 

32 Ножі столові шт 40 0,93 37,00 

33 Вилки шт 24 17,00 408,00 

34 Ложки чайні шт 32 2,34 75,00 

35 Ложки столові шт 12 1,83 22,00 

36 Металобрухт чорний кг 5 1,47 7,36 



89 
 

37 Металобрухт кольоровий кг 1 5,00 5,00 

38 Труба металева м 9,96 17,00 169,30 

39 Кольоровий метал кг 3 25,00 75,00 
  Разом:   250,96 × 28 611,66 
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проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
            18 сесія 8 скликання 

 
14 вересня 2021 року                                                        №  
 
Про надання дозволу на списання  майна  
з позабалансових рахунків Баранівської  
міської ради, яке було здане на утилізацію   
Першотравенською селищною радою 
 
 
          Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999р. №966, Положення про порядок списання 
майна комунальної власності Баранівської міської об'єднаної територіальної 
громади, затвердженого рішенням сесії Баранівської міської ради № 1779 від 12 
березня 2019 року, керуючись ст.26, ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв'язку, 
міська рада: 
 
ВИРІШИЛА:      
        1. Надати дозвіл на списання майна з позабалансових рахунків Баранівської 
міської ради, яке було здане на утилізацію Першотравенською селищною радою 
для ТОВ «Укрмаркет-1» згідно договору №1 від 26 вересня 2019р. Перелік майна 
зазначено в додатку 1 (додається). 
 
         2. Відділу бухгалтерського обліку Баранівської міської ради (Цимбалюк 
Л.А.) оформити акт списання згідно до вимог чинного законодавства та подати 
його для затвердження міському голові. 
 
         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 
зв'язку (Демчишина І.І.). 
 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ    
 

 
 



91 
 

 
 
   

Додаток 1 
До рішення 18 сесії 8 

скликання 
Від 14.09.2021 р. №  

Перелік майна, зданого на утилізацію Першотравенською селищною радою  
№    Од Кіль- Первісна   

з/п Найменування вим кість (переоцінена) Сума 
        вартість   

1 Телевізор Supra NXA шт 1 995,00 995,00 

2 Холодильник Мінськ шт 1 1780,00 1 780,00 

3 Магнітофон Юпітер шт 1 2100,00 2 100,00 

4 Системний блок LG шт 1 1620,00 1 620,00 

5 Багатофункціональний пристрій шт 1 980,00 980,00 

6 Сканер (благ. внесок) шт 1 500,00 500,00 

7 Принтет Самсунг 1640 шт 1 1050,00 1 050,00 

8 Однофазний багатотарифний лічильник шт 1 700,00 700,00 

9 Електропила Макіта шт 1 4260,00 4 260,00 

10 Телефон  шт 4 36,75 147,00 

11 Калькулятор шт 3 40,00 120,00 

12 Радіо шт 2 2,50 5,00 

13 Пилесос шт 1 40,00 40,00 

14 Генератор шт 1 100,00 100,00 

15 Вентилятор шт 4 95,00 380,00 

16 Клавіатура шт 1 40,00 40,00 

17 Шнур мереживий шт 1 25,00 25,00 

18 Факс шт 1 820,00 820,00 

19 Лічильник шт 1 450,00 450,00 

20 Модем шт 1 240,00 240,00 

21 Лічильник газовий шт 1 140,00 140,00 

22 Лічильник електричний шт 1 190,00 190,00 

23 Принтер Самсунг 4100 шт 1 500,00 500,00 

24 Монітор Sungmster 551S шт 1 300,00 300,00 

25 Чайник електричний шт 1 139,00 139,00 

26 Клавіатура Canon CN REVD шт 1 135,00 135,00 

27 Маніпулятор Canon шт 1 55,00 55,00 

28 Калькулятор шт 1 147,00 147,00 

29 Обігрівач шт 2 149,00 298,00 

30 Клавіатура шт 1 135,00 135,00 

31 Телефон Панасонік шт 1 280,00 280,00 

32 Електрорегулятор шт 2 50,00 100,00 

33 Гірлянда новорічна шт 2 108,00 216,00 

34 Ялинкова гірлянда шт 5 81,40 407,00 

35 Світлодіодна гірлянда шт 2 370,00 740,00 

36 Калькулятор Citizen шт 1 280,00 280,00 

37 Миша шт 1 235,00 235,00 

38 Мережевий фільтр живлення шт 1 99,00 99,00 
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39 Маршрутизатор шт 1 630,00 630,00 
40 Принтер SCV-4220 шт 1 500,00 500,00 
  Разом:   57 × 21 878,00 

      
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського 
обліку ___________ Ярослава МАЙСТРУК 
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проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
            18 сесія 8 скликання 

 
14 вересня 2021 року                                                        №  
 
Про списання  непридатних  основних    
засобів з балансу Баранівської міської ради 
 
          Розглянувши лист начальника відділу благоустрою та ЖКГ    Баранівської 
міської  ради  Василя САВЧУКА №1284 від 14.07.2021р. щодо списання з 
балансу Баранівської міської ради основних засобів, непридатних для 
подальшого використання, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №966, Положення про 
порядок списання майна комунальної власності Баранівської міської об'єднаної 
територіальної громади, затвердженого рішенням сесії Баранівської міської ради 
№ 1779 від 12 березня 2019 року, керуючись ст.26, ст.30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту 
і зв'язку, міська рада: 
 
ВИРІШИЛА:      
        1. Надати дозвіл на списання основних засобів, непридатних для 
подальшого використання, які знаходяться на балансі Баранівської міської ради, 
а саме:  
         1) Станок заточний, інвентарний №10490159, рік введення в експлуатацію 
- 1970 р., первісна вартість 1129,00 грн, нарахований знос 1129,00 грн (100 %);                        
         2) Станок круглопильний, інвентарний №10490160, рік введення в 
експлуатацію - 1972 р., первісна вартість 1721,00 грн, нарахований знос – 1721,00 
грн (100%); 
         3) Станок фугувальний, інвентарний №10490161, рік введення в 
експлуатацію - 1973 р., первісна вартість 1097,00 грн, нарахований знос – 1097,00 
грн (100%); 
         4) Станок фрезерний, інвентарний №10490162, рік введення в експлуатацію 
- 1973 р., первісна вартість 1097,00 грн, нарахований знос – 1097,00 грн (100%); 
         5) Станок універсальний, інвентарний №10490163, рік введення в 
експлуатацію - 1973 р., первісна вартість 2016,00 грн, нарахований знос – 2016,00 
грн (100%); 
         6) Станок круглопильний, інвентарний №10490164, рік введення в 
експлуатацію - 1974 р., первісна вартість 1120,00 грн, нарахований знос – 1120,00 
грн (100 %); 
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         7) Станок рейсмусний, інвентарний №10490165, рік введення в 
експлуатацію - 1974 р., первісна вартість 3037,00 грн, нарахований знос – 3037,00 
грн (100%); 
         8)  Електропила маятникова, інвентарний №10490166, рік введення в 
експлуатацію - 1976 р., первісною вартістю 683,00 грн, нарахований знос – 683,00 
грн (100%). 
 
         2. Постійно діючій комісії з приймання, введення в експлуатацію, передачі 
та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, запасів 
(Приймак І.В.) провести огляд основних засобів та оформити акти списання 
згідно до вимог чинного законодавства. 
  
     3. Відділу бухгалтерського обліку (Цимбалюк Л.А.) подати акти списання 
основних засобів для затвердження міському голові. 
 
         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 
зв'язку (Демчишина І.І.). 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ     
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проект 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          18 сесія 8 скликання 

 
14 вересня 2021 року                                                        №  
 
Про надання дозволу на списання майна  
з позабалансових рахунків відділу культури, 
сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради,  
яке було здане на утилізацію Першотравенською 
селищною радою  
 
          Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999р. №966, Положення про порядок списання 
майна комунальної власності Баранівської міської об'єднаної територіальної 
громади, затвердженого рішенням сесії Баранівської міської ради № 1779 від 12 
березня 2019 року, керуючись ст.26, ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв'язку, 
міська рада: 
 
ВИРІШИЛА:      
        1. Надати дозвіл на списання майна з позабалансових рахунків відділу 
культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради, яке було здане на 
утилізацію Першотравенською селищною радою для ТОВ «Укрмаркет-1» згідно 
договору №1 від 26 вересня 2019р. Перелік майна зазначено в додатку 1 
(додається). 
 
         2. Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 
(Ошатюк Н.Б.) оформити акт списання згідно до вимог чинного законодавства та 
подати його для затвердження міському голові. 
 
         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 
зв'язку (Демчишина І.І.). 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ     
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    Додаток 1   

     

до рішення 
18 сесії 8 
скликання 
від 
14.09.2021 р. 
№ 

      

Перелік майна, зданого на утилізацію Першотравенською селищною радою  
      

№    Од 
Кіль
- Первісна   

з/п Найменування 
ви
м кість 

(переоцінена
) Сума 

        вартість   
1 Підсилювач Соліст4 шт 1 473,00 473,00 
2 Підсилювач Соліст шт 1 473,00 473,00 
3 Кінопроектор шт 1 4005,00 4 005,00 

4 Кінопроектор шт 1 4005,00 4 005,00 
5 Кінопроектор Україна шт 1 624,00 624,00 
6 Електроніка PS-01 шт 1 1071,00 1 071,00 
7 Магнітофон Союз шт 1 820,00 820,00 
8 Підсилювач "Радіотехніка" шт 1 684,00 684,00 

9 Мікшерний пульт шт 1 1264,00 1 264,00 
10 Магніторадіола шт 1 2710,00 2 710,00 
11 Телевізор Електрон шт 1 714,00 714,00 

12 Приставка звук. ел. шт 1 1011,00 1 011,00 
13 Відеомагнітофон Шарм шт 1 9348,00 9 348,00 
14 Телевізор Електрон шт 1 714,00 714,00 
15 Ігровий атомат Атака шт 1 2828,00 2 828,00 
16 Ігровий атомат Гелетон шт 1 1838,00 1 838,00 
17 Ігровий автомат Батискат шт 1 1283,00 1 283,00 
18 Телевізор Рубін шт 1 1119,00 1 119,00 
19 Ударна установка шт 1 2336,00 2 336,00 

20 Піано стрінгс шт 1 3987,00 3 987,00 
21 Підсилювач  Тонг 160 шт 1 1048,00 1 048,00 
22 Музичний центр шт 1 890,00 890,00 
23 Музичний центр шт 1 637,00 637,00 
24 Фотоспишка "Луч" шт 1 36,00 36,00 
25 Мікрофон шт 4 132,50 530,00 
26 Радіовузол ТУ-50 шт 1 413,00 413,00 
27 Пульт мікшерний шт 1 880,00 880,00 
28 Світло-музична установка шт 1 650,00 650,00 
29 Миша Дженріджі шт 1 85,00 85,00 
30 Електрочайник Сатурн шт 1 295,00 295,00 
31 Підсилювач ТУ-100 шт 1 234,00 234,00 
32 Кінопроектор Україна шт 1 457,00 457,00 
33 Магнітофонна приставка шт 1 324,00 324,00 
34 Магнітофонна приставка шт 1 289,00 289,00 
35 Світло-музика Радуга шт 1 278,00 278,00 
36 Духові інструменти шт 1 264,00 264,00 



97 
 

37 Затемнювач шт 1 49,00 49,00 
38 Гральний автомат Морський патруль шт 1 410,00 410,00 
39 Магнітофон Маяк шт 1 456,00 456,00 
40 Телевізор Рекорд шт 1 241,00 241,00 
41 Монтажний стіл шт 1 51,00 51,00 
42 Акустична система шт 4 91,00 364,00 
43 Телефон шт 4 43,75 175,00 
44 Лічильник шт 1 17,00 17,00 
  Разом:   53 × 50 380,00 

      
 

  



98 
 

проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
18 сесія 8 скликання 

 
14 вересня 2021  року                                                                           №  

     
Про внесення змін до рішення 45 сесії 
8-го скликання №2928 від 26.06.2020 року  
«Про затвердження Програми  
охорони навколишнього природного середовища 
Баранівської міської ради   на 2020 – 2022  роки» 
 
         У зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих заходах 
та розділах Програми охорони навколишнього природного середовища 
Баранівської міської ради  на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської 
ради 45 сесії 8-го скликання №2928 від 26.06.2020 року, керуючись ст.47 Закону 
України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом 
України «Про благоустрій населених пунктів», ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ «Про затвердження 
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 
17.09.1996 №1147,    міська  рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення 45 сесії 8-го скликання №2928  від 26.06.2020 
року «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного 
середовища Баранівської міської ради  на 2020-2022 роки»», а саме додати 
пункт 1.8. до розділу 8 «Заходи Програми охорони навколишнього 
природного середовища Баранівської ОТГ  на 2020 – 2022 рр.» : 

№ 
п/п 

Зміст заходів Термін 
виконання, 

рік 

Джерело 
фінансування 

Відповідальні 
виконавці 

1.8 Придбання основних засобів 
для поліпшення екологічного 
стану та благоустрою 
прибережних смуг водойм,  
річок, потоків, озер і ставків 
на території об’єднаної 
громади, 

 
 

2020-2022 

Місцевий 
бюджет, інші 
бюджети, інших 
джерел 
фінансування, не 
заборонених 
законодавством 

Відділ 
благоустрою 
Баранівської 
міської ради, 
виконавчий 
комітет міської 
ради 

 
 

2. Всі інші пункти «Програми охорони навколишнього природного 
середовища Баранівської міської ради  на 2020-2022 роки» залишити без змін. 
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 
зв’язку. 
 
 
 
 Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 18 сесія 8 скликання 

14 вересня 2021 року                                                                         №  
 
Про передачу з балансу  
КП «Баранівка міськводоканал» 
на баланс Баранівської міської ради 
безкоштовно комунального майна, а саме: 
автогрейдер ДЗ-99 
 
        Керуючись ст. 25, п.п.29 п.1 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», що належить до комунальної власності Баранівської 
міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку, а також 
враховуючи звернення КП «Баранівка міськводоканал» № 99 від 07.09.2021р., 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 
            1. КП «Баранівка міськводоканал» передати, а Баранівській міській раді 
прийняти на баланс, безкоштовно, автогрейдер ДЗ-99, 1976 року випуску, 
заводський №058988, балансовою вартістю 127598,75 грн., залишковою 
вартістю 59277,69 грн.. 
            2. КП «Баранівка міськводоканал» підготувати акт приймання-передачі 
зазначеного майна. Відобразити відповідні зміни у бухгалтерському обліку. 
Надати акт приймання-передачі на затвердження голові Баранівської міської 
ради. 
            3. Бухгалтерському відділу Баранівської міської ради внести відповідні 
зміни до балансу Баранівської міської ради. 
            4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 
постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку,  транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
 
Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
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                             Проект 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

18 сесія 8 скликання 
  

14 вересня 2021 року                                                                                   №  
  

 Про програму фінансової підтримки   
Новоград-Волинської міжрайонної  
державної лабораторії Державної  
служби України з питань  
безпечності харчових продуктів та  
захисту споживачів на 2021 рік   
  
          З  метою належного виконання  підвищення ефективності 
роботи Новоград-Волинської міжрайонної державної лабораторії 
Державної  
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» міська рада, вирішила:  
1. Затвердити Програму фінансової підтримки фінансової підтримки   

Новоград-Волинської міжрайонної державної лабораторії 
Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів  на 2021 рік (додається).  

2. Уповноважити Баранівського міського голову  МІГЕЙ О.Ю. , при 
необхідності вносити зміни до Програми фінансової підтримки   
Новоград-Волинської міжрайонної державної лабораторії 
Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів  на 2021 рік, з послідуючим 
затвердженням відповідого  розпорядження на черговій сесії 
міської ради.   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 
міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих органів ради – 
Нечипорука Д.В.  

  
  
  
  
Міський голова                                                            Олександр МІГЕЙ  
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                                                                                                           Додаток   

до рішення міської ради 
18 сесії 8 скликання 

                                                                             від 14.09.2021 р. №______ 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
фінансової підтримки  

Новоград – Волинської міжрайонної державної лабораторії Державної 
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів на 2021 рік 
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І. ПАСПОРТ 
 

Програми фінансової підтримки  
Новоград-Волинської міжрайонної державної лабораторії Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів на 2021 рік 

 
Розробник Програми Новоград – Волинська 

міжрайонна державна лабораторія 
Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів 

Відповідальний виконавець          
програми 

 

Новоград – Волинська 
міжрайонна державна лабораторія 
Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів 

Учасник Програми Баранівська міська рада 
Дата, номер документа про 

затвердження Програми 
 

 
1. Мета  підвищення ефективності роботи працівників міжрайонної 
державної лабораторії для забезпечення надання якісних лабораторних 
послуг та виконання основних завдань Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на території 
Баранівської ТГ. 
2. Термін реалізації програми  -  2021-2024 рр. 
3. Загальний обсяг фінансування: 2021р.- 20000,00грн.,2022 -2024рр.-  по 
мірі можливості та потреби – кошти  Баранівської міської ради. 
4. Очікувані результати виконання  Програми забезпечення постійного 
дієвого контролю та відповідних заходів з недопущення виникнення на 
території Баранівської міської ради  збудників особливо небезпечних хвороб 
людей та тварин (в т.ч. харчових отруєнь людей).   
В разі виникнення небезпечних хвороб (харчових отруєнь) - забезпечення 
лабораторних досліджень для виявлення збудників хвороб чи харчових 
отруєнь для локалізації і ліквідації цих хвороб (харчових отруєнь).     
      

 
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 
Починаючи з 2015 року Урядом започатковано впровадження  ряду  реформ 

у різних сферах діяльності, у тому числі продовження процесу децентралізації 
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повноважень.  
Перед працівниками міжрайонної державної лабораторії поставлено цілий 

ряд завдань щодо забезпечення постійного дієвого контролю з недопущення 
занесення на територію Новоград – Волинського  району (в т.ч. Баранівської 
міської ради) збудників особливо небезпечних хвороб тварин або харчових 
отруєнь людей.    
           В разі виникнення небезпечних хвороб або харчових отруєнь - 
забезпечення надійних та ефективних досліджень хвороб або харчових отруєнь. 

 

ІІІ. Мета Програми 

          Підвищення ефективності роботи працівників міжрайонної державної 
лабораторії для забезпечення надання якісних лабораторних послуг та виконання 
основних завдань Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів на території Новоград – Волинського  району (в 
т.ч. Баранівської міської ради). 

Поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, 
ефективної і стабільної системи міжрайонної державної лабораторії на території 
Новоград – Волинського  району (в т.ч. Баранівської міської ради) 
в умовах очікуваного скорочення чисельності працівників, фінансова 
зацікавленість у збереженні професіоналізму працівників, збереження 
висококваліфікованих кадрів та затрат на проведення акредитації (атестації). 

 

ІV. Відповідальні виконавці 

            Безпосереднім виконавцем та відповідальним за результати 
виконання Програми є Новоград – Волинська міжрайонна державна лабораторія 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів.  

 

V. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання 
бюджетних коштів та результативних показників 

Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи працівників 
міжрайонної державної лабораторії для забезпечення надання якісних 
лабораторних послуг та виконання основних завдань Новоград – Волинської 
міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Новоград – Волинського 
району (в т.ч. Баранівської міської ради):  

1) проведення повного комплексу лабораторних досліджень (випробувань) 
щодо діагностики хвороб тварин, безпечності та окремих показників харчових 
продуктів та інших об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного 
походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, 
біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води 
для тварин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий 
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вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості 
насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень; 

2) профілактика і діагностика інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб 
тварин; 

3) забезпечення організації та проведення планових і непланових 
діагностичних досліджень; 

4) організація та проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи 
на агропродовольчих ринках та ярмарках; 

5) організація заходів щодо попередження розповсюдження заразних хвороб 
тварин через харчові продукти; 

VІ. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування, строки виконання завдань і заходів 

         Досягнення поставлених завдань можливе за наявності належного 
матеріально-технічного забезпечення. 

Видатки на фінансування міжрайонної державної лабораторії на 2019 в 
державному бюджеті затверджені у неповному обсязі. А саме передбачено тільки 
60% до потреби на виплату заробітної плати, інші виплати не передбачені. 

Реалізація програми передбачає забезпечення коштами Новоград – 
Волинську міжрайонну державну лабораторію Державної служби України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для проведення 
атестації (акредитації) і як наслідок розширення сфери лабораторних досліджень 
.  

Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів  
Баранівської міської ради в межах бюджетних призначень шляхом передачі 
субвенції в державний бюджет. 

Для виконання Програми в 2021р. необхідно 20000,00  гривень. 
Завдання та заходи Програми будуть реалізовані протягом 2021-2024 рр.  

VІІ. Координація та контроль за ходом виконанням Програми 

Виконання програми покладається на Новоград – Волинську міжрайонну 
державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів. 

 Контроль за виконанням програми покладається на Баранівську міську 
раду. 
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                                                                          Додаток №1 до Програми 
                                                       підтримки лабораторії   

                                                                 Державної служби України з   
                                                                 питань безпечності харчових  

                                                                           продуктів та захисту споживачів  
 
 
 

Орієнтовні обсяги  
фінансового забезпечення Програми підтримки  

Новоград – Волинської міжрайонної державної лабораторії Державної 
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів на 2021 рік 
 
                                                                                                               
                                                                           

№ 
п/п 

Перелік заходів програми Рік 
впровадження 

Обсяг фінансування 

1  2021р. В межах фінансових можливостей 
 Разом  В межах фінансових можливостей 
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проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
  18 сесія 8 скликання 

 
14 вересня 2021 року                                                                         №  
 
Про надання дозволу на передачу 
в оренду та включення до Переліку першого типу об’єктів, 
що знаходяться у комунальній власності Баранівської 
міської ради 
 
          Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 
Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 
Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та 
комунального майна», розглянувши лист директора КП «Полісся» Баранівської 
міської ради Строєва І.М. від 30.08.2021 року №18, з метою ефективного та 
раціонального використання нерухомого майна, що належить до комунальної 
власності Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,  транспорту 
та зв’язку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
        1.Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку першого 
типу об’єкт, що знаходиться у комунальній власності Баранівської міської ради 
та підлягає передачі в оренду на аукціоні, а саме: 
№
з/
п 

Орендодавець 
(балансоутри
мувач) 

Назва об’єкта Місцезнах
одження  

об’єкта 

Площа 
об’єкта 
оренди 
кв. м. 

Характеристика 

1. КП «Полісся» 
Баранівської 
міської ради 

нежитлове 
приміщення  

м. 
Баранівка, 
вул. 
Поліська, 
7 
 

20,0 кв.м. Розміщення 
офісного 
приміщення 

 
    2. Доручити орендодавцю даного об’єкту здійснити дії щодо проведення 
аукціону з оренди комунального майна Баранівської міської ради відповідно до 
вимог чинного законодавства. 
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    3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну 
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ  
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проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 18 сесія 8 скликання 

14 вересня 2021 року                                                                               №  
 
Про надання дозволу на передачу 
в оренду та включення до Переліку другого типу об’єктів, 
що знаходяться у комунальній власності Баранівської 
міської ради 
 
        Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України від 03.10.2019р. №157-ІХ «Про оренду державного та 
комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального 
майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 
483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», п.13 Методики 
розрахунку орендної плати за державне майно затвердженої Постановою КМУ 
від 28.04.2021 №630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне 
майно», розглянувши директора КУ «Агенція місцевого органічного розвитку - 
АМОР» Баранівської міської ради Свінціцької Н.І. від 06.08.2021 №54, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної 
власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
     1.Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку другого типу 
об’єкти, що знаходяться у комунальній власності Баранівської міської ради та 
підлягають передачі в оренду без проведення аукціону для установ, діяльність 
яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів, згідно з 
додатком 1. 
     2.Затвердити умови передачі майна в оренду нежитлового приміщення, 
зазначеного в додатку 1 цього рішення: 

2.1 Встановити орендну ставку відповідно до Методики розрахунку 
орендної плати за державне майно, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.04.2021 №630 «Деякі питання розрахунку 
орендної плати за державне майна», у розмірі 4 %. 
2.2  Строк оренди – 5 років. 

     3. Баранівській міській раді замовити виготовлення незалежної експертної 
грошової оцінки об’єкту, що передаються в оренду.  
     4. Звіти про незалежну експертну грошову оцінку подати на затвердження 
сесії Баранівської міської ради. 
     5.Уповноважити міського голову від імені Баранівської міської ради укласти 
договір оренди нерухомого майна згідно з вимогами чинного законодавства. 
     6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну 
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комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та 
зв’язку(Демчишина І.І.). 
 
 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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Додаток 1 
до рішення 18 сесії 8 скликання 

від  14.09.2021р. №  
 

 
Перелік 

 другого типу об’єктів, що знаходяться у комунальній власності Баранівської 
міської ради та підлягають передачі в оренду без проведення аукціону для 
установ, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих 

бюджетів 
 

№
з/
п 

Орендодавець 
(балансоутри
мувач) 

Назва об’єкта Місцезнах
одження  

об’єкта 

Площа 
об’єкта 
оренди 
кв. м. 

Характеристика 

1. Баранівська 
міська рада 

Нежитлові 
приміщення 
на третьому 
поверсі 
адмінбудівлі  

м. 
Баранівка,
вул. 
Соборна 
12 
 

Корисна  
67,2 кв.м 
Загальна 
120,96 
кв.м. 

Для розміщення 
КУ «Агенція 
місцевого 
органічного 
розвитку - 
АМОР» 
Баранівської 
міської ради 

 
 
Секретар ради                                                                Володимир ЗАРЕМБА 
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проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 18 сесія 8 скликання 

14 вересня 2021 року                                                                               №  
 
Про надання дозволу на передачу 
в оренду та включення до Переліку другого типу об’єктів, 
що знаходяться у комунальній власності Баранівської 
міської ради 
 
        Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України від 03.10.2019р. №157-ІХ «Про оренду державного та 
комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального 
майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 
483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», п.13 Методики 
розрахунку орендної плати за державне майно затвердженої Постановою КМУ 
від 28.04.2021 №630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне 
майно», розглянувши звернення заступника начальника Головного управління  
Національної поліції в Житомирській області Лисогора Артема від 03.08.2021 № 
989/105/04/31-2021, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та 
зв’язку, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
     1.Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку другого типу 
об’єкти, що знаходяться у комунальній власності Баранівської міської ради та 
підлягають передачі в оренду без проведення аукціону для органів державної 
влади, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих 
бюджетів, згідно з додатком 1. 
     2.Затвердити умови передачі майна в оренду нежитлового приміщення, 
зазначеного в додатку 1 цього рішення: 

1.1 Розмір орендної плати встановити - 1 грн. в рік. 
1.2 Строк оренди – 5 років. 

     4. Балансоутримувачу замовити виготовлення незалежної експертної 
грошової оцінки об’єкту, що передаються в оренду.  
     5. Звіти про незалежну експертну грошову оцінку подати на затвердження 
сесії Баранівської міської ради. 
     6. Балансоутримувачу укласти договір оренди нерухомого майна згідно з 
вимогами чинного законодавства. 
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7.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну 
комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та 
зв’язку(Демчишина І.І.). 
 
 
 
Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
  



114 
 

 
Додаток 1 

до рішення 18 сесії 8 скликання 
від 14.09.2021р. №  

 
 

Перелік 
 другого типу об’єктів, що знаходяться у комунальній власності Баранівської 

міської ради та підлягають передачі в оренду без проведення аукціону для 
органів державної влади, діяльність яких фінансується за рахунок державного 

або місцевих бюджетів 
 
№
з/
п 

Орендодавець 
(балансоутри
мувач) 

Назва об’єкта Місцезнах
одження  

об’єкта 

Площа 
об’єкта 
оренди 
кв. м. 

Характеристика 

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

Нежитлове 
приміщення 
в будинку 
культури  

с.Рогачів, 
вул. 
Новоград-
Волинська 
88-а 
 

44,6 кв.м. Для розміщення  
поліцейської 
станції для 
роботи 
поліцейського 
офіцера громади 

 
 
Секретар ради                                                                Володимир ЗАРЕМБА 
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проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
18 сесія 8 скликання 

 
14 вересня 2021 року                                                                                 №  
 
Про розірвання договору оренди 
 
         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 
Порядком передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого 
Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та 
комунального майна, розглянувши лист. начальника управління соціального 
захисту населення Баранівської міської ради Нікітчиної Н.В. від 01.09.2021р № 
904, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 
    1. Розірвати за згодою сторін договір оренди нерухомого майна комунальної 
власності Баранівської міської ради від 12.02.2021 року №86 (зі змінами),  який 
укладено між Баранівською міською радою та Управлінням соціального захисту 
населення Баранівської міської ради, на нежитлові приміщення за адресою: 
м.Баранівка, вул. Соборна, 20 з 01.09.2021 року. 
    2. Доручити міському голові від імені Баранівської міської ради укласти угоди 
про розірвання договорів оренди згідно вимог чинного законодавства. 
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійної 
комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 
 
 
Міський голова                                                          Олександр МІГЕЙ 
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проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
18 сесія 8 скликання 

 
14 вересня 2021 року                                                                          №  
 
Про внесення змін до договорів  
оренди нерухомого майна,  
з метою приведення їх строку 
у відповідність із визначеним  
Законом мінімальним строком 
 
         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 
п.125 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна 
затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди 
державного та комунального майна», розглянувши листи медичного директора 
КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради Козир В. Б. від 25.08.2021 
року №862, директора КП «Полісся» Баранівської міської ради Строєва І.М. від 
30.08.2021 року №19 та №20, з метою ефективного та раціонального 
використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності 
Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та 
зв’язку, міська рада  
ВИРІШИЛА: 
      1.Погодити внесення змін: 

 до договору оренди від 14.11.2018 року №4, який укладено між КНП 
«Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради та ТОВ «Сальве» на оренду 
нежитлового приміщення, загальною площею 49,11 кв.м. для роздрібної 
торгівлі медичними та фармацевтичними товарами, що знаходиться за 
адресою: вул. Звягельська, 66, м. Баранівка, Житомирської області, з 
метою приведення його строку у відповідність із визначеним Законом 
мінімальним строком, а саме: терміном на 5 років з 14.11.2018 року до 
13.11.2023 року; 

 до договору оренди від 01.11.2018 року №83/66, який укладено між КП 
«Полісся» Баранівської міської ради та ТОВ «Інформаційні технології» на 
частину приміщення (другий поверх) друкарні, площею 18,3 кв.м. для 
торгівлі промисловими товарами та заправлення картриджів, що 
знаходиться за адресою: вул. Поліська, 7, м. Баранівка, Житомирської 
області, з метою приведення його строку у відповідність із визначеним 
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Законом мінімальним строком, а саме: терміном на 5 років з 01.11.2018 
року до 31.10.2023 року; 

 до договору оренди від 15.10.2018 року №79/65, який укладено між КП 
«Полісся» Баранівської міської ради та ТОВ «Інформаційні технології» на 
частину приміщення (другий поверх) друкарні, площею 8,0 кв.м. для 
торгівлі промисловими товарами та заправлення картриджів, що 
знаходиться за адресою: вул. Поліська, 7, м. Баранівка, Житомирської 
області, з метою приведення його строку у відповідність із визначеним 
Законом мінімальним строком, а саме: терміном на 5 років з 15.10.2018 
року до 14.10.2023 року. 

 до договору оренди від 01.11.2018 року №61/63, який укладено між 
Баранівською міською радою та Новоград-Волинською місцевою 
прокуратурою на частину гаражного приміщення, площею 21,0 кв.м. для 
зберігання службового автомобіля, що знаходиться за адресою: вул. 
Соборна, 12, м. Баранівка, Житомирської області, з метою приведення 
його строку у відповідність із визначеним Законом мінімальним строком, 
а саме: терміном на 5 років з 01.11.2018 року до 31.10.2023 року. 
 

 
2. Орендодавцям об’єктів зазначених в п.1 викласти договора оренди 

нерухомого майна в новій редакції згідно до вимог чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну 
комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку 
(Демчишина І.І.). 

 
   Міський голова                                                    Олександр МІГЕЙ 

  



118 
 

 проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
18 сесія 8 скликання 

14 вересня 2021року                                                                                  № 
 
Про затвердження звіту про незалежну 
(експертну) оцінку  
 
     Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
      1.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку нежитлових приміщення 
на третьому поверсі адмінбудівлі корисною площею 67,2 кв.м загальною 
площею 120,96 кв.м. що знаходяться за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 12 
ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки  становить 176115 грн. (сто сімдесят 
шість тисяч сто п'ятнадцять гривень) без врахування ПДВ, незалежна оцінка 
виконана суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс» Юридична консультація 
та майнова експертиза» Німко О.Б. 
      2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та комунальної  власності, транспорту та зв’язку (Демчишина 
І.І.). 
 
 
 
Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
18 сесія 8 скликання 

 
14 вересня 2021 року                                                                                   № ______ 
Про приведення рангів посадових осіб 
місцевого самоврядування 
у відповідність до Закону України 
«Про службу в органах місцевого 
самоврядування» 
 Розглянувши пропозицію Баранівського міського голови Мігея Олександра Юрійовича 
щодо необхідності приведення рангів старост у відповідність до Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування» з урахуванням змін, внесених Законом України 
від 14.07.2021 року № 1638-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розвитку інституту старост», що набрали чинності 01.08.2021 року, керуючись 
статтями 14 та 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Присвоїти з 14.09.2021 року: 
1.1. старості Вірлянського старостинського округу Козиру Миколі Васильовичу 11 

ранг посадової особи місцевого самоврядування у межах п’ятої категорії посад; 
1.2. старості Першотравенського старостинського округу Цимбалюку Івану 

Івановичу 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування у межах п’ятої категорії посад; 
1.3. старості Суємецького старостинського округу  Деревянченку Миколі 

Миколайовичу 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування у межах п’ятої категорії 
посад; 

1.4. старості Ялишівського старостинського округу  Коржовському Миколі 
Йосиповичу 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування у межах п’ятої категорії 
посад. 
 

2. Зберегти з 14.09.2021 року: 
2.1. старості Кашперівського старостинського округу Муравському Володимиру 

Євгеновичу 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до розпорядження 
міського голови від 27.01.2021 року №35-к «Про призначення Муравського В.Є.»; 

2.2.  старості Берестівського старостинського округу Закусило Надії Іванівні 9 ранг 
посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до розпорядження міського голови від 
09.03.2021 року №58-к «Про призначення Закусило Н.І.»; 

2.3. старості Полянківського старостинського округу Ільчук Любові Володимирівні 7 
ранг посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до розпорядження міського 
голови від 11.03.2021 року №65-к «Про призначення Ільчук Л.В.»; 

 
2.4. старості Рогачівського старостинського округу Дейнеці Володимиру Петровичу 9 

ранг посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до розпорядження міського 
голови від 13.07.2021 року №158-к «Про призначення Дейнеки В.П.»; 
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2.5. старості Марківського старостинського округу Вітюку Володимиру Васильовичу 9 
ранг посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до розпорядження міського 
голови від 12.07.2021 року №154-к «Про призначення Вітюка В.В.»; 

2.6. старості Смолдирівського старостинського округу Гайдайчуку Миколі 
Васильовичу 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до розпорядження 
міського голови від 12.07.2021 року №155-к «Про призначення Гайдайчука М.В.»; 

2.7. старості Йосипівського старостинського округу Грановському Олегу 
Миколайовичу 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до 
розпорядження міського голови від 27.01.2021 року №34-к «Про призначення Грановського 
О.М.»; 

2.8. старості Жарівського старостинського округу  Левчуку Миколі Михайловичу 7 
ранг посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до розпорядження міського 
голови від 27.01.2021 року №36-к «Про призначення Левчука М.М.». 
 

3. Відділу бухгалтерського обліку (Цимбалюк Л.А.) внести відомості про присвоєння 
рангу посадової особи місцевогосамоврядування зазначеним у рішенні особам до реєстру 
застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 
страхування та відділу юридичної роботи та управління персоналом (Михалюку О.П.) на 
вимогу таких осіб внести відповідний запис до їх трудових книжок. 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
 
 
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
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проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
18 сесія 8 скликання 

 
14 вересня 2021 року                                                     №  
 
Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 
скликання від 24.12.2021 року №86 
 

З метою належного надання адміністративних послуг на  території 
Баранівської міської територіальної громади, враховуючи рішення 15 сесії 8 
скликання від 09.07.2021 року № 515, керуючись Інструкцією з діловодства в 
Баранівській міській раді, затвердженою рішенням виконкому № 15 від 04 
грудня 2020 року,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада     

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни до п.1 рішення замінивши номери «1-15» на «1-17».   

2. Внести зміни до п. 2 рішення доповнивши наступним: 

- №16 та №17 за управлінням організації надання адміністративних послуг 
Баранівської міської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісія з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.). 

 
 
Міський голова       Олександр МІГЕЙ 
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проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
18 сесія 8 скликання 

14 вересня 2021 року                                                     №  
 
Про надання згоди на безоплатне прийняття 
майна з державної власності у комунальну 
власність Баранівської міської 
територіальної громади в новій редакції 
 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законами України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг 
та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в 
електронній формі», міська рада     

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати згоду на прийняття з державної власності у комунальну власність 

Баранівської міської територіальної громади майна ліквідованого центру 
надання адміністративних послуг Баранівської райдержадміністрації (код 
ЄДРПОУ 39083152), яке перебуває на балансі Новоград-Волинської районної 
державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04053654) згідно з додатком (додається). 

2. Прийняти безоплатно від  Новоград-Волинської районної державної 
адміністрації (код ЄДРПОУ 04053654) у комунальну власність Баранівської 
міської територіальної громади майно, зазначене в додатку до даного рішення. 

3. Баранівська міська рада зобов’язується використовувати майно, 
зазначене в Додатку до даного рішення, за цільовим призначенням (з метою 
забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг Баранівської 
міської ради) і не відчужувати його у приватну власність. 

4. Визначити балансоутримувачем майна, вказаного в Додатку до даного 
рішення, Баранівську міську раду (код ЄДРПОУ 04344386). 
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5. Вважати таким, що втратило чинність рішення 9 сесії 8 скликання від 
15.04.2021 року № 249 «Про згоду на прийняття у комунальну власність 
державного майна». 

  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісія 
з питань бюджету та комунальної власності,економічного розвитку,транспорту 
та зв’язку (Демчишина І.І.). 

 
 
Міський голова       Олександр МІГЕЙ 
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Додаток                             
  до рішення 18 сесії  

8 скликання Баранівської міської ради 
від  14.09.2021 №  

Перелік майна для передачі Центру надання адміністративних послуг 
Баранівської міської ради 

Секретар   ради                                                                   Володимир Заремба 

№з/п Найменування Інвентарний 
номер 

Од. 
виміру Кількість Ціна, 

грн Сума, грн 
Знос станом на 
01.01.2021р., 
грн 

Дата 
введення в 
експлуатацію 

субрахунок 1014 

1 
Персональний комп'ютер, в 
т.ч.: системний блок, монітор, 
клавіатура, маніпулятор 
"миша" 

10480059 шт. 1 5768.00 5768.00 3841.00 08.05.2014

2 
Персональний комп'ютер, в 
т.ч.: системний блок, монітор, 
клавіатура, маніпулятор 
"миша" 

10480060 шт. 1 5768.00 5768.00 3312.00 11.03.2015 

3 
Персональний комп'ютер, в 
т.ч.: системний блок, монітор, 
клавіатура, маніпулятор 
"миша" 

10480062 шт. 1 5080.00 5080.00 3380.00 08.05.2014

4 Кондиціонер 10480063 шт. 1 5000.00 5000.00 3340.00 08.05.2014

5 
Комплект телекомунікаційного 
обладнання 10480064 шт. 1 4000.00 4000.00 2660.00 08.05.2014

Всього по 1014 : х 5 х 25616.00 16533.00 х 

субрахунок 1016 

6 
Коплект меблів для 
службового кабінету керівника 

10610016 шт. 1 6490.00 6490.00 4321.00 08.05.2014

7 Коплект меблів 10610017 шт. 1 5100.00 5100.00 3419.00 08.05.2014

8 Коплект меблів 10610018 шт. 1 5100.00 5100.00 3419.00 08.05.2014

9 Коплект меблів 10610019 шт. 1 5100.00 5100.00 3419.00 08.05.2014

10 
Комплект стендів з карманами 

10610020 шт. 1 2510.00 2510.00 1679.00 08.05.2014

Всього по 1016: х 5 х 24300.00 16257.00  

  субрахунок 1113  

11 Телефонний апарат 11320018 шт. 1 1.15 1.15 0.58  

12 Сейф 11336019 шт. 1 12.60 12.60 6.30  

 Всього по 1113: х х 2 х 13.75 6.88  

Разом: х 12 х 49929.75 32796.88  
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 Проект 

 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
18 сесія 8 скликання 

14 вересня 2021р.                                                                         №  
 
Про внесення змін до  
рішення 26 сесії 8 скликання 
від 12.11.2018 р. № 1401  
«Про затвердження Положення  
про проведення щорічного  конкурсу  
«Людина року» Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади»  

 
 Керуючись ст. 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозиції конкурсної комісії міського конкурсу «Людина 
року» щодо внесення змін до Положення про проведення щорічного конкурсу 
«Людина року» Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та до 
складу конкурсної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Внести зміни до рішення сесії міської ради № 1401 від 12.11.2018 «Про 
затвердження Положення про проведення щорічного конкурсу «Людина року» 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, а саме: третій абзац 
пункту 1.7. Положення про проведення щорічного конкурсу «Людина року» 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади «Меценатство. 
Милосердя. Благодійність» замінити на «Меценатство. Милосердя. 
Благодійність. Волонтерство», одинадцятий абзац пункту 1.7. «Місцеве 
самоврядування» замінити на «Місцеве самоврядування та громадська 
діяльність». 
2.Затвердити новий склад конкурсної комісії щорічного  конкурсу «Людина 
року» Баранівської міської об’єднаної територіальної громади  (додаток 1). 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань з 
питань з гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський 
В.В.) 

 
Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
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Додаток 1 
до рішення 18 сесії 8 скликання 
від 14.09.2021. №  

 
Склад конкурсної комісії 

міського конкурсу «Людина року» 
1. Голова конкурсної 

комісії 
Мігей Олександр 
Юрійович 

Баранівський міський 
голова 

2. Заступник голови 
конкурсної комісії 

Заремба Володимир 
Григорович 

Секретар міської ради 

3. Секретар конкурсної 
комісії 

Завадська Жанна 
Сергіївна 

Головний спеціаліст 
відділу з організаційної 
роботи 

Члени конкурсної комісії 
4.  Кравчук Тетяна 

Василівна 
Керуючий справами 
(секретар) виконавчого 
комітету 

5.  Нечипорук Дмитро 
Васильович 

Заступник міського голови 
з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

6.  Приймак Ірина 
Володимирівна 

Заступник міського голови 
з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

7.  Демчишина Ірина 
Іванівна 

Депутат міської ради, 
голова постійної комісії 

8.  Драган Олександр 
Миколайович 

Депутат міської ради, 
 

9.  Цимбалюк Микола 
Григорович 

Депутат міської ради, 
 

10.  Цимбалюк Іван 
Іванович 

Староста 
Першотравенського 
старостинського округу 

11.  Курбатов Віктор 
Аліджанович 

Депутат міської ради, 
Головний спеціаліст 
міської ради 

12.  Ейсмонт-Мігей Юлія 
Сергіївна 

Директор Баранівської 
школи мистецтв 

 
  Секретар ради       Володимир ЗАРЕМБА 
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ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
18 сесія 8 скликання 

 
14 вересня 2021 року                                                                        № ______ 
 

Про святкування Дня Міста   
 

У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» ,  міська  рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити, що святкування Дня Міста буде проводитися щорічно 21 

вересня. 

2. Рішення від 17 липня 2017 №464 «Про святкування Дня Міста» вважати 
таким, що втратило чинності. 

3. Координацію роботи з виконанням даного рішення покласти на секретаря 
ради Володимира ЗАРЕМБИ. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  
комісію з гуманітарних питань, законності та депутатської етики 
(МАКУХІВСЬКИЙ В.В.) 

 
 
 
Міський голова                                                            Олександр МІГЕЙ 
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проект 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

18 сесія  8 скликання 

14 вересня  2021 року                                                                    №  

  

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської   

територіальної громади загального  

користування (громадський випас) 

  

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади загального 
користування (громадський випас), керуючись ст.12, 20, 34, 125, 126, 186 
Земельного кодексу України, ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

  

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської  
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.15) 
на землі під водними об’єктами загального користування, громадські сіножаті, 
громадські пасовища, пляжі (громадський випас) (01.21) загальною площею 
64,8991 га, яка розташована за межами с.Берестівка Баранівського району 
Житомирської області. Кадастровий номер: 1820680400:02:000:1656. 
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              2. Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку відповідно 
до чинного законодавства. 

  

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 

  

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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  Проєкт 

 

                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        18 сесія 8 скликання 

14 вересня 2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського  

виробництва з метою передачі їх в оренду  

ТОВ «Форест Полісся – 10» 

 

        Розглянувши клопотання директора ТОВ «Форест Полісся - 10»   
Саксоніка М.М. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з метою 
передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв), 
відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вирішення питань колективної власності на землю», 
керуючись ст.12,32,125,126,186, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» 
Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
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ВИРІШИЛА: 

               1. Надати дозвіл ТОВ «Форест Полісся - 10» в особі директора 
Саксоніка М.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з 
метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) 
згідно з додатком до рішення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва загальною площею  12,1774 га та закріплення їх на місцевості 
межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами м.Баранівка на 
землях реформованого КСП «Колос» та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

   2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну 
документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельних ділянок в оренду.  

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 Додаток  1   

до рішення 18 сесії 8 скликання 
Баранівської  міської ради   

від 09.2021 р. №  

 

№п/п № 
ділянки 

Площа,га 

1 65 3,5237 

2 66 3,5286 

3 70 3,0971 

4 87 2,0192 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                         Володимир ЗАРЕМБА 
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Проєкт 

 

                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        18 сесія 8 скликання 

14 вересня 2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського  

виробництва з метою передачі їх в оренду  

ТОВ «МАРКІВКА «АГРО-ВТ» 

 

        Розглянувши клопотання директора ТОВ «МАРКІВКА «АГРО-ВТ»   
Жовтуна М.В. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з метою 
передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв), 
відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вирішення питань колективної власності на землю», 
керуючись ст.12,32,125,126,186, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» 
Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 
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               1. Надати дозвіл ТОВ «МАРКІВКА «АГРО-ВТ» в особі директора 
Жовтуна М.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з 
метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) 
згідно з додатком до рішення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва загальною площею  7,92 га та закріплення їх на місцевості 
межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами смт.Полянка на 
землях реформованого КСП «Прислуч» та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

   2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну 
документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельних ділянок в оренду.  

 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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 Додаток  1   

до рішення 18 сесії 8 скликання 
Баранівської  міської ради   

від 14.09.2021 р. №  

 

№п/п № 
ділянки 

Площа,га 

1 150-1 1,56 

2 152 3,18 

3 153 3,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                         Володимир ЗАРЕМБА 
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Проєкт 

 

                                                                            

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

  18  сесії  8 скликання 

14 вересня  2021 року                                                                                             №  

 

Про передачу  в оренду земельної  

ділянки комунальної власності  

Баранівської територіальної громади  

МБФ «Відкрите серце» 

 

      Розглянувши заяву керівника МБФ «Відкрите серце», керуючись 
ст.12,93,125,126,186 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 
землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

             1. Передати в оренду міжнародному благодійному фонду «Відкрите 
серце», юридична адреса якого: м.Київ, вул.Грушевського,16/108, в 
короткострокову оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею 
0,0845 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 
організацій, що розташована в межах м.Баранівка, вул.Тищика,3. Кадастровий 
номер ділянки: 1820600000:01:002:0448. Встановити розмір орендної плати за 
оренду земельної ділянки - 3% від нормативно-грошової оцінки землі. 

      2. Керівнику МБФ «Відкрите серце»: 
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      2.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати 
відповідно до чинного законодавства.  

      2.2. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 
96 Земельного кодексу України.  

      2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та 
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах 
земельної ділянки. 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ        
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                                                                                                               Проєкт 

 

                                                                            

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

  18  сесії  8 скликання 

14 вересня  2021 року                                                                                             №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

нормативно-грошової оцінки земельної  

ділянки комунальної власності Баранівської  

територіальної громади з метою передачі її 

 в оренду Житомирській обласній організації 

УТМР 

 

      Розглянувши заяву представника Житомирської обласної організації 
УТМР, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО 
№806302, довідку АА №706451 з Єдиного Державного реєстру підприємств та 
організацій України, свідоцтво про право власності на нежитлові будівлі, , 
керуючись ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
оцінку землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

             1. Надати дозвіл на виготовлення нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,1149 га для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови, що розташована за межами с.Стара Гута, вул.Лесі 
Українки,1б та передбачена для передачі в оренду Житомирській обласній 
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організації Укранського товариства мисливців та рибалок, юридична адреса 
якого: м.Житомир, Богунський район, вул.Небесної Сотні,42. Кадастровий 
номер ділянки: 1820683600:04:000:0007.  

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ      
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                                                                                                                 Проєкт 

 

                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        18 сесія 8 скликання 

14 вересня  2021 року                                                                      №  

  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки  

  

 Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади загальною площею 27,0891 га на дві земельних ділянки площею 0,6000 
га та 26,4891 га (кадастровий номер: 1820684800:04:000:0678). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

    

  

Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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Проєкт 

 

                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        18 сесія 8 скликання 

14 вересня 2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського  

виробництва з метою передачі їх в оренду  

ТОВ «МАРКІВКА «АГРО-ВТ» 

 

        Розглянувши клопотання директора ТОВ «МАРКІВКА «АГРО-ВТ»   
Жовтуна М.В. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з метою 
передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв), 
відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вирішення питань колективної власності на землю», 
керуючись ст.12,32,125,126,186, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» 
Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
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ВИРІШИЛА: 

               1. Надати дозвіл ТОВ «МАРКІВКА «АГРО-ВТ» в особі директора 
Жовтуна М.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з 
метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) 
згідно з додатком до рішення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва загальною площею  38,8958 га та закріплення їх на місцевості 
межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами м.Баранівка на 
землях реформованого КСП «Прислуч» та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

   2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну 
документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельних ділянок в оренду.  

 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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 Додаток  1   

до рішення 18 сесії 8 скликання 
Баранівської  міської ради   

від 14.09.2021 р. №  

 

№п/п № 
ділянки 

Площа,га 

1 69 3,1053 

2 73-1 1,9188 

3 75 2,5079 

4 76 2,6982 

5 77 3,7194 

6 78 4,0674 

7 79 4,0176 

8 80 3,2575 

9 81 2,4746 

10 82 2,4561 

11 83 2,4560 

12 86 3,1024 

13 88 3,1196 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                         Володимир ЗАРЕМБА 
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Проєкт 

 

                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        18 сесія 8 скликання 

14 вересня 2021 року                                                                       №  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського  

виробництва з метою передачі їх в оренду  

ТОВ «Форест Полісся – 10» 

 

        Розглянувши клопотання директора ТОВ «Форест Полісся - 10»   
Саксоніка М.М. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з метою 
передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв), 
відповідно до Закону №2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вирішення питань колективної власності на землю», 
керуючись ст.12,32,125,126,186, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» 
Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 
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ВИРІШИЛА: 

               1. Надати дозвіл ТОВ «Форест Полісся - 10» в особі директора 
Саксоніка М.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з 
метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) 
згідно з додатком до рішення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва загальною площею  38,8958 га та закріплення їх на місцевості 
межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами м.Баранівка на 
землях реформованого КСП «Прислуч» та відносяться до категорії земель 
сільськогосподарського призначення. 

   2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, 
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну 
документацію на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про її 
затвердження та передачі земельних ділянок в оренду.  

 

              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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Додаток  1   

до рішення 18 сесії 8 скликання 
Баранівської  міської ради   

від 14.09.2021 р. №  

 

№п/п № 
ділянки 

Площа,га 

1 69 3,1053 

2 73-1 1,9188 

3 75 2,5079 

4 76 2,6982 

5 77 3,7194 

6 78 4,0674 

7 79 4,0176 

8 80 3,2575 

9 81 2,4746 

10 82 2,4561 

11 83 2,4560 

12 86 3,1024 

13 88 3,1196 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                         Володимир ЗАРЕМБА 
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                                                                                                                        Проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        18 сесія 8 скликання 

14 вересня  2021 року                                                                      №  

  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки  

ПрАТ «Екоугольгруп» 

  

 Розглянувши заяву директора ПрАТ «Екоугольгруп» Душка І.О. про 
припинення права користування землею в зв'язку з продажем нежитлового 
приміщення, договір купівлі-продажу від 28.07.2021 р., керуючись ст.12 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

      1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки загальною площею 5,8831 га в м.Баранівка, 
вул.Першотравенська,30 на дві земельних ділянки площею 0,3800 га та площею 
5,5031 га (кадастровий номер: 1820600000:01:006:0157). 

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

  

Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

18 сесія 8 скликання 

14 вересня 2021 року                                                                                       №   

Про затвердження Детального плану 

території «Внесення змін до детального  

плану території затвердженого рішенням  

Баранівської міської ради 26 сесії 7 скликання  

№ 1440 від 12.11.2018 року в межах вулиць  

Першотравенська, Дубрівське шосе в  

м. Баранівка, Новоград-Волинського району  

Житомирської області»  

 

       Розглянувши «Детального плану території «Внесення змін до детального 
плану території затвердженого рішенням Баранівської міської ради 26 сесії 7 
скликання № 1440 від 12.11.2018 року в межах вулиць Першотравенська, 
Дубрівське шосе в м. Баранівка, Новоград-Волинського району Житомирської 
області», враховуючи протокол громадських слухань від 18.08.2021р. №4, 
протокол архітектурно-містобудівної ради від 03.09.2021р. №7, керуючись ст.19 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження порядку 
розроблення містобудівної документації», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 
погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

                1. Затвердити «Детальний план території «Внесення змін до детального 
плану території затвердженого рішенням Баранівської міської ради 26 сесії 7 
скликання № 1440 від 12.11.2018 року. Визначення містобудівних потреб 
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земельної ділянки з кад. № 1820600000:01:006:0162, площею 1,2091 га, 
будівництво холодного складу для зберігання посуду, в межах вулиць 
Першотравенська, Дубрівське шосе в м. Баранівка, Новоград-Волинського 
району Житомирської області», який розроблений ФОП Тичиною Н.В. 

                2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради забезпечити 
оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дати його 
затвердження. 

                3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 
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Проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

18 сесія  8 скликання 

14 вересня 2021 року                                                                              №  

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності Баранівської  

територіальної громади, яка передбачена  

для продажу на земельних торгах (аукціоні) 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою продажу її 
на земельних торгах (аукціоні), керуючись ст.12, 134, 135, 136 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності Баранівської  територіальної громади площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована по 
вул.Івана Франка,110 в межах м.Баранівка, Житомирської області та передбачена 
для продажу на земельних торгах (аукціоні). Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:006:0179.  

2. Затвердити «Звіт по обстеженню земельної ділянки (на предмет 
встановлення грунтового покриву), яка перебуває в комунальній власності 
Баранівської територіальної громади і передбачена для продажу на земельних 
торгах (аукціоні)», розроблений Житомирською філією «Науково-дослідний та 
проектний інститут землеустрою». 

3. Затвердити розмір втрат сільськогосподарського виробництва на земельній 
ділянці плошею 0,1000 га, яка розташована в м.Баранівка, вул.Івана Франка,110, 
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пов’язаних з вилученням сільськогосподарських угідь, в сумі 5 483,00 грн. (п’ять 
тисяч чотириста вісімдесят три гривні). 

4. Після затвердження проектної документації  зареєструвати речове право на 
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 

 

 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                                        Проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

18 сесія  8 скликання 

14 вересня 2021 року                                                                              №  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

Баранівської територіальної громади  

 

Розглянувши заяву голови правління Баранівської районної спілки 
споживчих товариств Починка М.П. та технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської  територіальної громади, керуючись ст.12, 39, 125, 126 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
земельної погоджувальної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської 
територіальної громади, яка перебуває в постійному користування Баранівської 
районної спілки споживчих товариств, юридична адреса якої: м.Баранівка, 
майдан Волі,1, Житомирської області, площею 0,0894 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, що розташована в межах м.Баранівка, 
вул.А.М.Пашкевича,6, Житомирської області. Кадастровий номер ділянки: 
1820600000:01:002:1037.  

   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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Проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 

18 сесія 8 скликання 

 

вересня  2021 року                                                                                            №  

 

Про передачу земельних ділянок  

комунальної власності Баранівської   

територіальної громади для ведення  

товарного сільськогосподарського 

виробництва під польовими (проектними) 

дорогами 

 

   Розглянувши клопотання ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП», заслухавши 
інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Шевчук О.Г., враховуючи п.3 рішення 3 сесії 
8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2020 р. №110, договір про 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
від 18.03.2021р., керуючись ст.12, 37-1, 125, 126, розділом Х «Перехідних 
положень» Земельного кодексу України, ст.12, 25 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська 
рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» у довгострокову оренду терміном на 7 
(сім) років земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 
власності Баранівської територіальної громади для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва: 
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площею 1,6221 га, кадастровий номер 1820685300:03:000:0457; 

площею 1,0518 га, кадастровий номер 1820684800:07:000:0651; 

площею 8,5122 га, кадастровий номер 1820685300:01:000:0405; 

площею 2,2735 га, кадастровий номер 1820685300:03:000:0456; 

площею 3,4111 га, кадастровий номер 1820685300:03:000:0440. 

2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельних ділянок: за перший 
рік оренди - 3% від нормативної грошової оцінки землі, за наступні 6 років 
оренди - 8% від нормативної грошової оцінки землі щорічно. 

    3. Представнику ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП»: 

    3.1. Замовити виготовлення договорів оренди землі та зареєструвати їх 
відповідно до чинного законодавства. 

   3.2.  Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 
Земельного кодексу України. 

   3.3.  Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та 
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах 
земельної ділянки. 

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну 
погоджувальну комісію. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

18 сесія 8 скликання 

   вересня 2021 року                                                                                                 № 

  

Про розроблення комплексного 
плану просторового розвитку 
території Баранівської міської 
територіальної громади  

  

       Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г., щодо необхідності 
розроблення містобудівної документації (комплексний план просторового 
розвитку території Баранівської міської територіальної громади),  відповідно до 
статей 16, 161, 20, 21 Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання 
містобудівної діяльності», ст. 17 Закону України від 16.11.1992 № 2780-XII «Про 
основи містобудування», Закон України від 20.03.2018 № 2354-XIІI «Про 
стратегічну екологічну оцінку», Постанови Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні», п.5 Постанови Кабінету 
Міністрів України від 28.07.2021 №853 «Порядок та умови надання субвенцій з 
державного бюджету на розроблення комплексних планів просторового 
розвитку території територіальних громад», керуючись Постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.09.2021 №926 «Про затвердження Порядку 
розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної 
документації», п. 42 частини 1 ст. 26 Закону України  від 21.05.1997 № 280/97-
ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійних комісій з питань бюджету та комунальної власності, економічного 
розвитку, транспорту і зв’язку  та земельної погоджувальної, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
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1. Розробити комплексний план просторового розвитку території Баранівської 
міської територіальної громади (далі – Комплексний план). 

2. Відділу організаційної роботи виконавчого комітету Баранівської міської ради 
забезпечити оприлюднення даного рішення у місцевих засобах масової 
інформації та на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради. 

3. Замовником розроблення Комплексного плану визначити Баранівську міську 
раду (далі – Замовник). 

4. Замовнику Комплексного плану: 

4.1. Повідомити через місцеві засоби масової інформації про початок 
розроблення проєкту Комплексного плану; 

4.2. Створити робочу групу та забезпечити збір вихідних даних для розроблення 
Комплексного плану; 

4.3. Звернутись до Житомирської обласної державної адміністрації щодо 
визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення проєкту 
Комплексного плану; 

4.4. Здійснювати контроль за розробленням Комплексного плану; 

4.5. Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проекту Комплексного плану; 

4.6. Забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки Комплексного 
плану; 

4.7. Забезпечити розгляд проєкту Комплексного плану обласною архітектурно – 
містобудівною радою при Департаменті регіонального розвитку Житомирської 
обласної державної адміністрації; 

4.8. При формуванні технічного завдання на виконання топогеодезичної зйомки, 
завдання на проектування Комплексного плану врахувати вимоги Постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №632 «Про визначення формату 
електронних документів комплексного плану просторового розвитку території 
територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального 
плану території» та інших вимог, пов’язаних з формуванням містобудівного 
кадастру Баранівської міської ради; 
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4.9. Узгодити проєкт Комплексного плану з органами місцевого самоврядування, 
що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині 
врегулювання питань щодо територій спільних інтересів; 

4.10. Забезпечити подання проєкту Комплексного плану експертній організації 
для проведення експертизи; 

4.11. Подати на затвердження Баранівській міській раді завершений та 
узгоджений у порядку, визначеному чинним законодавством України, проєкт 
Комплексного плану. 

     5. Фінансування робіт по виготовленню Комплексного плану провести відповідно 
до чинного законодавства. 

     6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської 
ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 
транспорту і зв’язку (Демчишина І.І.) та земельну погоджувальну (Самчук О.В.). 

 

Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 
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  Проєкт 

 

                                  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

        18 сесія 8 скликання 

вересня  2021 року                                                                      №  

  

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки  

  

 Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної 
комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної 
громади загальною площею 0,6211 га на дві земельних ділянки  (кадастровий 
номер: 1820600000:01:006:0034). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
земельну погоджувальну комісію. 

    

  

Міський голова                                                                           Олександр МІГЕЙ 

 


