
 

 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                         № 2349 
                                              
Про затвердження на посаду 
заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради 
 

Заслухавши пропозицію Баранівського міського голови Душка Анатолія 
Олександровича, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,   ст. 10 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» міська рада, 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 1.Затвердити кандидатуру Цицюри Володимира Олександровича на 
посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 
 
 2. Затвердити розподіл обов’язків між першим заступником та 
заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
(додається). 
 
 3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 
Міський голова                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток   
до рішення 38 сесії 8-го скликання  

                                                                                               06 грудня 2019 року № 2349 
                                                                                               

 
 

Розподіл обов’язків між  
першим заступником та заступниками міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради 
 
 
Перший заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих органів 
ради 

Відділ освіти 
Відділ організаційно - кадрової роботи 
Реєстраційна служба  
Центр надання адміністративних послуг 
Охорона здоров’я  
Юридичний сектор 
Виконавчий комітет (координація роботи з старостами) 
Служба господарського забезпечення 
 

Заступник міського 
голови з питань 
діяльності виконавчих 
органів ради 

Відділ фінансів 
Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель 
Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності 
Відділ благоустрою та житлово-комунального господарства 
Служба у справах дітей 
 

Заступник міського 
голови з питань 
діяльності виконавчих 
органів ради 

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту  
Управління соціального захисту населення 
 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                         О.В.Самчук 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
38 сесія  8 скликання 

        
06 грудня 2019 року                                                                               №2350  
        
Про внесення змін до міського бюджету  
Баранівської міської  об’єднаної  
територіальної громади на 2019 рік 
 

 
         На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу 

України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи  звернення розпорядників коштів та рекомендації постійної комісії 
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку, міська рада 

                                          ВИРІШИЛА 
1. Внести  зміни до  рішення 27 сесії 8 скликання міської ради від 21.12.2018 
№1562, із змінами та доповненнями від 12.03.2019 №1748, від 10.05.2019 №1792,  
від 12.06.2019 №1927,  від 04.07.2019 №1932, від 11.07.2019 №1934, від 
29.08.2019 №2033,  від 11.10.2019 №2229 та 12.11.2019 №2348. 
1.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 204893137,00 гривень, 187675151,00 гривень 
та 17217986,00 гривень замінити відповідно цифрами 205943669,00 гривень, 
188785683,00 гривень та 17157986,00 гривень. 
1.2. В пункті 1 підпункті 2) цифри 208446411,67 гривень, 157811579,00 гривень 
та 50634832,67 гривень замінити відповідно цифрами 209496943,67 гривень, 
160366974,00 гривень та 49129969,67 гривень. 
1.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «1.3. Профіцит загального 
фонду міського бюджету у сумі 28418709,00 гривень, в тому числі профіцит 
загального фонду міського бюджету в сумі 29625794,00 гривень, напрямком 
використання якого визначити передачу коштів  із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду), дефіцит загального фонду міського 
бюджету в сумі 1207085,00 гривень, джерелом покриття якого є використання 
вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету згідно з додатком № 2 
до цього рішення, у т.ч. за рахунок залишку коштів міського бюджету – 
608085,00 гривень, від залишку субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій – 599000,00 гривень».  
1.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «1.4. Дефіцит  спеціального 
фонду міського бюджету  у сумі 31971983,67 гривень, згідно з додатком № 2, з 
них: 
- дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 29625794,00 гривень, 
джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду); 



- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3096801,67 гривень, 
джерелом покриття якого є використання залишків коштів спеціального фонду 
міського бюджету, у т.ч. від надходжень до бюджету розвитку – 2988106,00 
гривень, від надходжень збору за забруднення навколишнього природного 
середовища, екологічного податку – 25197,00 гривень, від надходження коштів 
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва  – 40307,00 гривень, коштів грантів (дарунків), що надійшли до 
бюджетів усіх рівнів – 43191,67 гривень».  
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 494908,00 гривень, 
джерелом покриття якого визначити отримання кредиту Північної Екологічної 
Фінансової корпорації НЕФКО; 
- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1245520,00 гривень, 
напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту 
Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО.». 
1.5. В пункті 3 цифри 157811579,00 гривень та 50634832,67 гривень замінити 
відповідно на 160366974,00 гривень та 49129969,67 гривень. 
1.6 В пункті 6 цифру 1692097,00 гривень замінити на 1608129,00 гривень. 
2. Додатки №1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 7 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 планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку. 

 
 
 

Міський голова                                                                                    А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
38 сесія 8 скликання 

 06 грудня 2019 року                       № 2351 

 
Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету   
за 9 місяців 2019 року 

 
    Заслухавши інформацію заступника начальника відділу фінансів 

Баранівської міської ради Василевського О. В. про стан виконання міського 
бюджету за 9 місяців 2019 року, на підставі статті 143 Конституції України, 
Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  

 
 ВИРІШИЛА 

 1. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського 
бюджету за 9 місяців 2019 року:   

 за  доходами: 153 774 819,41  гривень;  

 за видатками:  140 706 747,22 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 140 223 570,04 гривень;  

 видатки в сумі 113 602 059,52 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 13 551 249,37 гривень; 

 видатки в сумі 27 104 687,70 гривень  

 2.Визнати бюджетною та здійснити погашення кредиторської 
заборгованості (за захищеними статтями видатків загального фонду бюджету – 
першочергово) в сумі 3788813,32грн. З огляду на наявність кредиторської 
заборгованості станом на 01.10.2019 року керівникам закладів, установ та 
підприємств комунальної власності територіальної громади постійно 
здійснювати суворий контроль за дотриманням законодавства про працю, 
використанням енергоресурсів та здійсненням заходів з енергозбереження. 
Сприяти недопущенню виникнення заборгованості станом на звітні дати 2019 
року через максимально ощадний режим використання фонду оплати праці.  



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

 

Міський голова                                                                  А. О. Душко   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                       № 2352 
 
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                                                                                  А.О.Душко 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення 38 сесії 8 скликання 

 Баранівської міської             
ради  від 06.12.2019р. № 2352 

 
 

1.Розпорядження № 263-од від 17.10.2019р. «Про оприбуткування товарно-
матеріальних цінностей та запасів» 

2.Розпорядження № 270-од від 25.10.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету » 

3. Розпорядження № 272-од від 25.10.2019р. «Про оприбуткування 
матеріальних цінностей на баланс Баранівської міської ради» 

4. Розпорядження № 275-од від 31.10.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету на 2019 рік»  

5. Розпорядження № 281-од від 01.11.2019р. «Про внесення змін до 
переліку об'єктів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету  
місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку 
окремих територій» 

6. Розпорядження № 285-од від 05.11.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету »  

7. Розпорядження № 287-од від 08.11.2019р. «Про затвердження зведеного 
кошторисного розрахунку»  

8. Розпорядження № 290-од від 08.11.2019р. «Про дозвіл  на виготовлення 
проектно-кошторисної документації».  

  
  
 
Секретар ради        О.В.Самчук 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня  2019 року                                                                            №  2353 

 
Про затвердження плану діяльності 
Баранівської міської ради та виконавчого 
комітету з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2020 рік  

  
Керуючись статтею 25, пунктом 7 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», частинами першою, четвертою статті 
7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,  міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити план діяльності Баранівської міської ради та виконавчого 

комітету з підготовки регуляторних актів на 2020 рік (далі – План) (згідно до 
додатку). 

 
2. У випадку необхідності  прийняття рішень, не передбачених Планом, 

зобов’язати посадових осіб, відповідальних за розробку проектів регуляторних 
актів, у визначений законодавством термін подавати пропозиції секретарю ради 
з метою внесення змін та доповнень до плану.  

 
3. Провідному спеціалісту з інформаційної роботи відділу організаційно-

кадрової роботи міської ради (Пилипко Л.О.) оприлюднити дане рішення в 
засобах масової інформації та на офіційному сайті Баранівської міської ради, 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.) та на керуючу справами виконавчого комітету 
міської ради Куцан Л.Л. 
 
 
Міський голова                                                              А.О. Душко 
 
                                                                         
 



                             Додаток  
        до рішення 38 сесії 8 скликання  
                  міської ради від 06.12.2019  № 2353 
                                                                       
 

План 
 діяльності Баранівської міської ради та  виконавчого комітету з підготовки 

регуляторних актів на 2020 рік 
 

№ 
з/п 

Вид і назва проекту 
регуляторного акту 

Відповідальн
ий за 

розроблення 
проекту 

регуляторного 
акту 

Цілі прийняття Строки 
підготовк

и 
проектів 

1 Рішення виконавчого 
комітету Баранівської 
міської ради 
Про внесення змін до  
Положення про 
порядок і умови 
надання платних 
соціальних  
послуг Управлінням 
соціального захисту 
населення 
Баранівської міської 
ради та Розрахунку 
тарифів на платні 
соціальні послуги. 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Баранівської 
міської ради 

Внесення змін до тарифів  
на платні соціальні 
послуги у зв’язку зі 
зміною мінімальної 
заробітної плати  

І квартал  
2020 року 

2 Рішення сесії міської 
ради «Про 
встановлення ставок та 
пільг із сплати 
земельного податку на 
території Баранівської 
ОТГ на 2021 рік» 

Відділ 
містобудуван
ня, 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності  

Регулювання строків 
сплати земельного 
податку, суми податку 
відповідно до цільового 
призначення землі та 
визначення пільгових 
категорій населення 

II квартал 
2020 року 

3 Рішення сесії міської 
ради «Про 
встановлення місцевих 
податків та зборів на 
2021 рік» 

Відділ 
фінансів 
міської ради 

 Встановлення ставок 
місцевих податків та 
зборів 

ІІ квартал 
2020 року 

 
 
Секретар ради              О.В.Самчук 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня  2019 року                                                                        № 2354  

 
Про затвердження плану роботи 
Баранівської міської ради на І півріччя 
2020 року  

  
 

 
З метою координації роботи виконавчих органів Баранівської міської ради, 

відповідно до Положення про постійні комісії міської ради, керуючись пунктом 
7 частини  першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити план роботи міської ради на І півріччя 2020 року (додається). 
 
2. Підготовку питань для винесення на пленарні засідання міської ради 

здійснювати у відповідності з Регламентом Баранівської  міської ради та планом 
роботи Баранівської міської ради на І півріччя 2020 року. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійні комісії  

міської ради. 
 
 

 
Міський голова                                                              А.О. Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                рішення 38 сесії 8 скликання                       
                                                                                міської ради від 06.12.2019 р.               
                                                                                № 2354 

 
ПЛАН 

роботи міської ради на І півріччя 2020 року 

 
№ 
з/п 

  

  

Термін 
виконання 

Відповідальні 

 

  

      I  Питання для розгляду на пленарних засіданнях сесій міської ради 

 
1.  Про внесення змін та 

доповнень  до міського 
бюджету на 2020 рік 

протягом півріччя Відділ фінансів, 
Комісія з питань 
планування, 
фінансів, бюджету 
та соціально-
економічного 
розвитку 

  

2. Про затвердження звіту про 
виконання міського 
бюджету в першому 
півріччі 2020 року 

 у 
двомісячний  термін 
після відповідного 
бюджетного  періоду 

Відділ  фінансів, 
Комісія з питань 
планування, 
фінансів, бюджету 
та соціально-
економічного 
розвитку 

  

3.  Про внесення змін та 
доповнень до рішень 
міської ради  Про 
затвердження цільових 
програм.  

за необхідністю  Відділи міської 
ради відповідно 
до розподілу 
обов’язків 

  

4. Про затвердження 
розпоряджень міського 
голови 

протягом півріччя Відділ фінансів, 
Комісія з питань 
планування, 
фінансів, бюджету 
та соціально-
економічного 
розвитку 

  

5. Про хід виконання 
Програм, затверджених 

Протягом півріччя Секретар ради, 
перший 
заступник, 

  



рішеннями сесій міської 
ради 

заступники 
міського голови, 
керівники 
структурних 
підрозділів 

6. Про регулювання 
земельних відносин 

протягом півріччя Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 
Баранівської 
міської ради, 
Комісія з питань 
земельних 
відносин, 
містобудування, 
будівництва та 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

  

7. Про виконання 
депутатських запитів та 
звернень, рішень міської 
ради. 

протягом півріччя Секретар ради , 
Постійні комісії 
міської ради 

  

8. Про затвердження 
програми соціально-
економічного розвитку на 
2020 рік 

І квартал Відділ 
бухгалтерського 
обліку та 
економічного 
розвитку, 
інвестицій та 
закупівель, 
постійні комісії 
міської ради 

  

9. Про запровадження 
семінарів- навчань 
для  депутатів місцевих рад 

протягом півріччя Секретар міської 
ради 

  

10. Про план роботи міської 
ради на ІІ півріччя 2020
року 

2 квартал 2020 року Секретар міської 
ради, Голови 
постійних комісій 
міської ради 

  

11.  Встановлення місцевих 
податків та зборів на 2021
рік  

Травень-червень  Відділ фінансів, 
Комісія з питань 
планування, 

 



фінансів, бюджету 
та соціально-
економічного 
розвитку,  
Комісія з питань 
земельних 
відносин, 
містобудування, 
будівництва та 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

12.  Звіт про виконання 
цільових програм міської 
ради  

Протягом півріччя Виконавці 
відповідних 
програм, 
виконавчий 
комітет міської 
ради  

 

13 Про хід виконання рішення 
21 сесії 8  скликання від 
21.06.2018 р. №1243 «План 
дій зі сталого 
енергетичного розвитку та 
клімату Баранівської 
міської об’єднаної 
територіальної громади до 
2030 року» 

І квартал Відділ 
благоустрою та 
житлово-
комунального 
господарства 
міської ради 

 

                        II Організаційне забезпечення діяльності міської ради   
1. Організаційне 

забезпечення  проведення 
засідань постійних комісій 
міської ради 

За узгодженням Секретар міської 
ради,  Голови 
постійних комісій 
міської ради, 
відповідні відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

  

2. Організаційне 
забезпечення проведення 
пленарних засідань міської 
ради 

відповідно до 
регламенту міської 
ради 

Секретар міської 
ради, відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

  

3. Здійснення контролю за 
ходом виконання рішень 
міської ради 

протягом півріччя Секретар міської 
ради,  Голови 
постійних комісій 
міської ради, 

  



відповідні відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

4. Надання консультативно-
методичної допомоги 
депутатам міської ради з 
питань 
здійснення  повноважень, 
підготовки проектів рішень 
міської ради, тощо 

Постійно Секретар міської 
ради,  

відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

  

5. Аналіз та узагальнення 
заяв, скарг фізичних та 
юридичних осіб до 
депутатів міської ради 
щодо поліпшення 
діяльності органів і 
посадових осіб місцевого 
самоврядування 

 за підсумками 
півріччя  

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради, 

відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

  

6. Аналіз участі депутатів 
міської ради у засіданнях 
постійних комісій, 
пленарних засіданнях 
міської ради 

 за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради, 

відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

  

7. Організація навчання 
депутатів міської ради 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  

відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

  

      
9. Інформаційне забезпечення 

депутатської діяльності 
за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  

відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

  

10. Виконання доручень 
міської ради, робота в 
робочих групах, комісіях 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради 

  



11. Проведення заходів з 
питання добровільного 
об’єднання громад 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради, 

відділи 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

  

                                      III Взаємодія з територіальною громадою 
1. Проведення особистого 

прийому громадян 
за графіком Секретар міської 

ради,  депутати 
міської ради 

  

2. Проведення зустрічей з 
мешканцями громади, 
робота в округах 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради 

  

3. Участь у громадсько-
важливих заходах, 
семінарах, нарадах, 
зустрічах з обговоренням 
питань місцевого значення 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради 

  

4.  Виконання доручень 
виборців, вивчення 
громадської думки 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати 
міської ради 

  

         
 

 
Секретар ради                                                                                        О.В.Самчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
38 сесія  8 скликання 

        
06 грудня 2019 року                                                                              № 2355 
 
Про затвердження переліку 
адміністративних послуг, які 
надаються через центр надання 
адміністративних послуг 
Баранівської міської ради (в новій 
редакції) 
 
 

Керуючись статтею 26, підпунктом 4, пункту «б» ст.27 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 12 Закону України «Про 
адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 
року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання 
адміністративних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 
11.1.2017р.№782-р, листа Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 
області від 14.12.2017 №18-6-0.61-10965/2-17 р., рішення першої сесії восьмого 
скликання  Баранівської міської ради від 30.12.2016 року №7 «Про утворення та 
затвердження структури виконавчих органів Баранівської міської ради» Баранівська 
міська рада, наказ Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській 
області №32-ОД від 12.01.2018, враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.  Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через центр 

надання адміністративних послуг Баранівської міської ради в новій редакції 
(додається). 

 
2. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності Баранівської міської ради (Шевчук О.Г.) привести у відповідність до даного 
рішення інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг. 

 
3.  Визнати такими, що втратили чинність рішення 18 сесії 8 скликання міської 

ради від 14.03.2018 №1030 та рішення 28 сесії 8 скликання міської ради від 24.01.2019 
№1589. 

 
           4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності та етики (Підгурський М.П.). 
 
Міський голова         А.О.Душко 

 
  
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 38 сесії 8 скликання 
міської ради 
від  06.12.2019        № 2355 

 
 

ПЕРЕЛІК 
адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних 

послуг  Баранівської міської ради 
 

№ 
п/п 

Назва послуги 

1 Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування). 
2 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське 

формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих 
документів юридичної особи (у тому числі громадського формування). 

3 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного 
статуту. 

4 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на 
підставі установчого документа. 

5 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі 
громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань 

6 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського 
формування). 

7 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі 
громадського формування). 

8 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у 
тому числі громадського формування). 

9 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського 
формування). 

10 Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського 
формування) в результаті її ліквідації. 

11 Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського 
формування) в результаті її реорганізації. 

12 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому 
числі громадського формування). 

13 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи 
(у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

14 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому 
числі громадського формування). 

15 Державна реєстрація фізичної особи- підприємця. 
16 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, 

зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

17 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб. - підприємців та 
громадських формувань 



18 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 
підприємця. 

19 Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань (витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань). 

20 Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи 
21 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу 

юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

22 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу 
юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням 
(припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної 
особи. 

23 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу 
юридичної особи. 

24 Державна реєстрація постійно діючого третейського суду. 
25 Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань. 

26 Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду. 
27 Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу 

юридичної особи. 
28 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, 

що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

29 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, 
що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у зв’язку із 
зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не 
має статусу юридичної особи. 

30 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має 
статусу юридичної особи. 

31 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно. 
32 Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме 

майно. 
33 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна. 
34 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 
35 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень. 
36 Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 
37 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
38 Скасування рішення державного реєстратора. 
39 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
40 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки 25-и 45-и річного віку. 
41 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного 

кадастру. 
42 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну 

ділянку. 
43 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної 

ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу. 
44 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в 

межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу 
45 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу 



46 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у 
використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами, з видачею витягу 

47 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, 
допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу 

48 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 
земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних 
одиниць 

49 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 
земельного кадастру про обмеження у використанні земель 

50 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку 

51 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить 
узагальнену інформацію про землі (території) 

52 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з 
картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) 

53 Видача довідки про: 
- наявність та розмір земельної частки (паю); 
- наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним 
видом її цільового призначення (використання) 

54 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду 
документації із землеустрою 

55 Видача довідки з Державної статистичної звітності з кількісного обліку земель про 
наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями 

56 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки 

57 Видача експлуатаційного дозволу операторам ринку, що проводять діяльність, 
пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного 
походження 

58 Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: 
- на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного 

походження; 
- на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових 

добавок, преміксів і кормів. 
59 Державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яка не має дітей. 
60 Державна реєстрація зміни імені. 
61 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі у власність.  
62 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі в постійне користування.  
63 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі в користування на умовах оренди  
64 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 
місцевості) .  

65 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності з метою передачі у власність.  

66 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності з метою передачі в постійне користування.  

67 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності з метою передачі в користування на умовах оренди.  

68 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється.  



69 Затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки комунальної власності з метою передачі її у власність. 

70 Надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної 
власності або її частки  

71 Надання згоди на поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної власності. 
72 Надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

комунальної власності.  
73 Затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності.  
74 Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, 

договору на право тимчасового користування землею).  
75 Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору 

на право тимчасового користування землею).  
76 Припинення права оренди земельної ділянки комунальної власності або її частки у разі 

добровільної відмови орендаря.  
77 Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки комунальної власності в 

суборенду.  
78 Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною 

ділянкою (сервітуту).  
79 Видача викопіювань земельної ділянки. 
80 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки. Закон України «Про 

регулювання містобудівної діяльності»  
81 Видача висновку про погодження документації із землеустрою.  
82 Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.  
83 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна.  
84 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна.  
85 Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності.  
86 Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності. Житловий кодекс Закон України «Про благоустрій 
населених пунктів»  

87 Перепланування або переобладнання житлових та нежитлових приміщень.  
88 Видача (продовження дії, скасування) дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

Закон України «Про рекламу»  
89 Взяття громадян на квартирний облік. Закон України «Про житловий фонд соціального 

призначення»  
90 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.  
91 Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов.  
92 Видача ордера на: жиле приміщення; жилу площу; на службове жиле приміщення.  
93 Видача довідки про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов.  
94 Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери 

обслуговування.  
95 Отримання погодження на розміщення об’єкта виїзної торгівлі. 
96 Про передачу земельної ділянки з комунальної у приватну власність. 
97 Про передачу земельної ділянки з комунальної власності в оренду (постійне 

користування). 
98 Виставлення на земельні торги земельних ділянок. 
99 Внесення змін до рішення Баранівської міської ради з земельних питань. 
100 Видача копій рішень Баранівської міської ради. 
101 Видача копій рішень виконавчого комітету Баранівської міської ради.  
102 Звернення громадян щодо вирішення матеріально-побутових питань.  
103 Видача довідок згідно переліку, затвердженого рішенням виконавчого комітету 



104 Погодження дозволу на будівництво (реконструкцію) житлового будинку, 
господарських будівель та споруд на власній земельній ділянці. 

105 Погодження дозволу на реконструкцію квартири. 
106 Надання дозволу на розроблення (внесення змін) детального плану території земельної 

ділянки. 
 
 
 
* послуги запроваджуються не раніше впровадженого доопрацьованого 
програмного забезпечення Державного реєстру актів цивільного стану громадян 
в промислову експлуатацію. 
 
  
 
 
 
Секретар ради                                                                                        О.В.Самчук 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня  2019 року                                                                            № 2356   

 
Про спостережну раду  
комунального некомерційного  
підприємства «Баранівська  
центральна районна лікарня»  
Баранівської міської ради 
  

З метою сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні 
охороною здоров’я, відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 
22.12.2017 №1077 «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення 
змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального 
закладу охорони здоров’я», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення,  міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити Положення Про спостережну раду комунального 
некомерційного підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради (додається). 

 
2. Затвердити персональний склад спостережної ради  комунального 

некомерційного підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради (додається). 

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

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



           ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                            рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської  
                міської ради  
                                                             від «06» грудня 2019 року №2356 
 
 

  ПОЛОЖЕННЯ 
про спостережну раду комунального некомерційного  підприємства 

«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради 

 

Загальна частина 

1. Це Положення визначає мету діяльності, права та обов’язки спостережної 
ради КНП «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради 
(далі – спостережна рада), організацію її роботи. 

2. Спостережна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, статутом КНП 
«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради (далі – 
КНП «БЦРЛ») і положенням про спостережну раду. 

3. Основними принципами діяльності спостережної ради є: 

колегіальність та відкритість у прийнятті рішень; 

прозорість діяльності; 

неупередженість і рівноправність членів спостережної ради; 

незалежність. 

Мета діяльності, права та обов’язки 

4. Метою діяльності спостережної ради є сприяння реалізації права громадян 
на участь в управлінні КНП «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради. 

5. Спостережна рада: 

затверджує план роботи спостережної ради; 

розглядає питання щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення 
медичного обслуговування населення у КНП «БЦРЛ»; 

розглядає питання щодо дотримання КНП «БЦРЛ» прав та забезпечення 
безпеки пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, в тому числі 
питання щодо належного розгляду скарг пацієнтів (їх законних представників, 
членів сім’ї та родичів) та реагування закладу охорони здоров’я на такі скарги; 

розглядає питання щодо результатів фінансово-господарської діяльності 
КНП «БЦРЛ»; 



вносить директору КНП «БЦРЛ» пропозиції з питань діяльності закладу 
охорони здоров’я, покращення якості надання населенню медичної допомоги, 
дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів; 

бере участь у підготовці пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної 
бази та інфраструктури КНП «БЦРЛ»; 

подає пропозиції директору КНП «БЦРЛ» щодо оптимізації організаційної 
структури закладу за напрямами його діяльності; 

розглядає інші питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю 
закладу охорони здоров’я, здійсненням медичного обслуговування, 
дотриманням прав та забезпеченням безпеки пацієнтів; 

інформує Баранівську міську раду про недоліки діяльності КНП «БЦРЛ», 
випадки недодержання вимог законодавства під час здійснення медичного 
обслуговування населення; 

подає пропозиції Баранівській міській раді та директору КНП «БЦРЛ» щодо 
вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня 
забезпечення безпеки пацієнтів у закладі охорони здоров’я; 

з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом 
висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації, на зборах, конференціях 
тощо, оприлюднює результати своєї роботи на офіційних веб-сайтах 
Баранівської міської ради та КНП «БЦРЛ» (за наявності), розміщує інформацію 
про діяльність спостережної ради на інформаційних стендах у закладі охорони 
здоров’я в доступних для пацієнтів місцях. 

6. Спостережна рада має право: 

на отримання доступу її членів згідно з вимогами законодавства до 
інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її 
компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту 
голови спостережної ради на ім’я директора КНП «БЦРЛ»; 

залучати експертів до проведення аналізу окремих питань діяльності КНП 
«БЦРЛ» з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим 
доступом. 

Склад спостережної ради 

7. Персональний склад спостережної ради затверджується рішенням сесії 
Баранівської міської ради.  

8. До складу спостережної ради входять голова, заступник голови, секретар і 
14 членів спостережної ради, які делеговані установами, організаціями, 
підприємствами та громадськими організаціями відповідними розпорядчими 
документами. 

9. Члени спостережної ради на першому її засіданні обирають із свого складу 
простою більшістю голосів голову спостережної ради, його заступника, а також 
за пропозицією голови - секретаря спостережної ради. 



10. Строк повноважень спостережної ради становить три роки. Одна і та сама 
особа не може бути членом спостережної ради більше двох строків підряд. 

11. Членство у спостережній раді припиняється у разі: 

систематичної (більше трьох разів підряд) відсутності без поважних причин 
члена спостережної ради на її засіданнях; 

надходження мотивованого повідомлення від органу / організації, від якого / 
якої було делеговано члена спостережної ради, за підписом керівника  про 
відкликання свого представника та припинення його членства у спостережній 
раді; 

скасування державної реєстрації громадського об’єднання / організації, 
представника якого / якої обрано до складу спостережної ради; 

неможливості члена спостережної ради брати участь у роботі спостережної 
ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена спостережної ради 
недієздатним або обмежено дієздатним; 

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена спостережної 
ради; 

подання членом спостережної ради відповідної заяви; 

смерті члена спостережної ради. 

Рішення про включення нового члена до спостережної ради затверджується 
рішенням Баранівської міської ради . 

Організація роботи спостережної ради 

12. Спостережну раду очолює її голова, який персонально відповідає за 
виконання покладених на неї завдань. 

13. Голова спостережної ради: 

організовує діяльність спостережної ради; 

визначає функціональні обов’язки заступника голови, секретаря і членів 
спостережної ради; 

скликає і веде засідання спостережної ради, виносить на розгляд 
спостережної ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує 
рішення спостережної ради; 

підписує листи та інші документи спостережної ради; 

представляє спостережну раду у взаємовідносинах з органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, власником закладу охорони 
здоров’я, підприємствами, установами, організаціями; 

здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності спостережної 
ради, в межах її повноважень. 

14. Секретар спостережної ради: 



готує проєкт плану роботи спостережної ради з урахуванням пропозицій її 
членів; 

забезпечує подання членам спостережної ради не пізніше ніж за три робочих 
дні до планового засідання відповідні інформаційні матеріали; 

забезпечує підготовку проєктів документів до її засідань; 

веде і зберігає протоколи засідань спостережної ради та іншу документацію; 

веде облік присутності членів спостережної ради на її засіданнях; 

забезпечує інформування громадськості про діяльність спостережної ради; 

здійснює інші повноваження і виконує доручення голови спостережної ради, 
пов’язані з організацією її діяльності. 

15. Члени спостережної ради мають право: 

брати участь у засіданнях спостережної ради; 

ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях 
спостережної ради шляхом внесення їх до порядку денного; 

брати участь у розгляді питань спостережною радою та подавати пропозиції 
до проєктів рішень спостережної ради. 

16. Члени спостережної ради не мають права перешкоджати діяльності 
закладу охорони здоров’я, здійсненню медичного обслуговування населення. 

17. Члени спостережної ради не мають права розголошувати відомості, що 
становлять лікарську таємницю, персональні дані та іншу інформацію з 
обмеженим доступом, розголошення якої заборонено законодавством, які стали 
їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків членів спостережної ради. Члени 
спостережної ради підписують зобов’язання щодо нерозголошення такої 
інформації (у довільній формі). 

Неправомірне розголошення такої інформації може бути підставою для 
виключення члена із складу спостережної ради та притягнення його до 
відповідальності. 

18. Спостережна рада провадить свою діяльність за планами роботи, які 
формуються на підставі пропозицій її членів. 

19. Засідання спостережної ради скликає та проводить її голова, у разі його 
відсутності - заступник голови. 

20. Засідання спостережної ради проводяться у міру потреби, але не рідше 
ніж один раз на квартал, і вважаються правомочними, якщо на них присутні 
більшість членів спостережної ради. 

21. Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу голови 
спостережної ради, власника закладу – Баранівської міської ради або однієї 
третини членів спостережної ради. 

Вимога про скликання позачергового засідання спостережної ради повинна 
містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення. 



22. Засідання спостережної ради проводяться у відкритому або закритому 
режимі. 

У разі коли на засіданні спостережної ради розглядаються питання, пов’язані 
з інформацією з обмеженим доступом, за рішенням спостережної ради засідання 
проводяться у закритому режимі. 

23. Рішення спостережної ради приймаються шляхом відкритого 
голосування більшістю голосів її членів, від загального складу спостережної 
ради. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови спостережної 
ради. 

24. Член спостережної ради бере участь у засіданні особисто і не може 
передавати свій голос іншій особі. Кожен член спостережної ради під час 
голосування має один голос. 

25. Розгляд питань, що виносяться на засідання спостережної ради, та 
прийняті за результатами засідання рішення фіксуються у протоколі. 

Протокол підписується головуючим та секретарем спостережної ради і 
надсилається усім членам спостережної ради. 

Члени спостережної ради можуть письмово викласти свою окрему думку, яка 
додається до протоколу і є його невід’ємною частиною. 

26. Рішення спостережної ради доводяться до відома Баранівської міської 
ради  та директора КНП «БРЦЛ» для розгляду та вжиття відповідних заходів і 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради та 
офіційному веб-сайті КНП «БЦРЛ» (за наявності) з урахуванням вимог 
законодавства щодо інформації з обмеженим доступом, що не може бути 
розголошена. 

27. Спостережна рада подає Баранівській міській раді річний звіт про свою 
роботу. У разі визнання діяльності спостережної ради незадовільною 
Баранівська міська рада приймає обґрунтоване рішення про формування нового 
складу спостережної ради. 

28. Члени спостережної ради, діяльність якої визнано незадовільною, не 
можуть входити до наступного складу спостережної ради. 

 

Секретар ради      О.В.Самчук 

 
 

 
 
 
 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                          рішення 38 сесії 8 скликання Баранівської    



                         міської ради від «06» грудня 2019 року № 2356 
 

СКЛАД  
спостережної ради комунального некомерційного підприємства 

«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради 
№ з/п П.І.П. Посада 

1. Кокітко 
Наталія Володимирівна 

- перший заступник Баранівського 
міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

2. Костінський 
Володимир Антонович 

- Кам’янобрідський селищний голова 
(за згодою) 

3. Кравчук 
 Тетяна Василівна 

- заступник голови Баранівської 
районної ради (за згодою) 

4. Осіпчук 
Віктор Васильович 

- начальник відділу освіти, охорони 
здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та 
культури (за згодою) 

5. Дем’янюк  
Олена Юріївна 

- фізична особа – підприємець (за 
згодою) 

6. Ковальський  
Олег Володимирович 

- фізична особа – підприємець, депутат 
Баранівської міської ради  

7. Курбатов 
Віктор Аліджанович  

- заступник директора  ТОВ «Корал 
ДФЗ», депутат    Баранівської     
міської ради 

8. Дідух 
Олена Юріївна 

- голова ГО «ЛЕДІ КЛАБ» (за згодою) 

9.  Пісчанська  
Тетяна Володимирівна 

- головний лікар КНП «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» 

10. Піщанецька  
Лариса Олександрівна 

- секретар Першотравенської селищної 
ради (за згодою) 

11. Остудімов 
Анатолій Олександрович 

- директор ДП «Баранівське ДЛМГ», 
депутат Баранівської міської ради 

12. Хохлюк 
Володимир Дем’янович 

- пенсіонер (за згодою) 

13. Майданюк  
Валентин Олексійович 

- голова Баранівської районної спілки 
«Чорнобиль 94» (за згодою) 

14. Цимбалюк 
Іван Іванович 

- голова Баранівської районної 
організації ветеранів, голова 
Баранівської районної спілки воїнів –
інтернаціоналістів (за згодою) 

15. Цицюра  
Володимир Олександрович 

- начальник управління соціального 
захисту населення Баранівської 
міської ради 

16. Лісовський  
Віктор Йосипович 

- начальник відділу освіти, культури, у 
справах сім’ї, молоді та спорту 
Довбиської селищної ради (за 
згодою) 

 
Секретар ради        О.В.Самчук 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
 
06 грудня 2019 року                                                                              № 2357 
 
Про хід виконання міської (комплексної) 
цільової соціальної Програми забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа на 2018-2022 роки, затвердженої  
рішенням 16 сесії 8 скликання від 16.12.2017р. №785 
 

 Відповідно до Конституції України, керуючись п.27 ч.1 ст.26, ст.34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.7, 33 Закону 
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Законом України 
«Про житловий фонд соціального призначення», Порядком надання соціального 
житла, затвердженим постановою КМУ від 23.07.2008 року №682, постановою 
КМУ від 19.03.2008 року №219 «Про встановлення тимчасових мінімальних 
норм забезпечення соціальним житлом», наказом Міністерства соціальної 
політики України від 06.11.2015р. №1092 «Про затвердження рішення колегії 
Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015р. «Про основні 
пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав 
дітей в Україні», з метою вирішення пріоритетних завдань державної політики у 
сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування та осіб з їх числа, враховуючи рекомендації постійних комісій,  
міська рада  
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення 
міської ради (Цицюра В.О.) взяти до відома (додається).  

2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра 
В.О.), службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) тримати на 
особливому контролі питання щодо захисту житлових та майнових прав дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони 
здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич 
А.А.). 
 
Міський голова                                                                                   А.О. Душко  
 
 



Додаток  
до рішення сесії міської ради 
від 06.12.2019р. № 2357 

 
Інформація  

про хід виконання міської (комплексної) цільової соціальної  
Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки,  
затвердженої рішенням 16 сесії 8 скликання від 16.12.2017р. №785 

 
В умовах децентралізації не залишено поза увагою питання захисту 

законних прав та інтересів дітей, зокрема забезпечення житлових прав дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 

 Рішенням сесії міської ради від 16.12.2017р. №785 затверджено міську 
(комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022  
роки. 

Програма передбачає на умовах співфінансування місцевого та обласного 
бюджетів: 
 1) придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа (від 18 до 23 років), які перебувають 
на соціальному квартирному обліку і потребують надання позачергового 
соціального житла після завершення їх перебування у відповідних інтернатних 
закладах, ДБСТ, ПС, під опікою/піклуванням; 
 2) здійснення реконструкції чи капітального ремонту житла, що перебуває 
у власності статусних дітей, осіб з їх числі на праві власності. 
 Рішенням сесії міської ради від 21.06.2018р. №1164, рішенням сесії 
обласної ради від 07.03.2018р.№958 (додаток 5) виділено кошти в сумі 100 тис. 
грн. на придбання житла у 2018 році. 
 У вересні 2018 року в рамках міської цільової соціальної Програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа придбано квартиру за адресою: м. Баранівка, вул. 
Софіївська, 6, кв.6 Житомирської області (за суму 100 тис. грн.). 
 У 2019 році у зв’язку з обмеженим фінансуванням місцевого бюджету 
призначену субвенцію з обласного бюджету на придбання житла у сумі 60 тис. 
грн. знято. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 10.10.2018р. №204 
створено житловий фонд соціального призначення, придбану квартиру віднесено 
до житлового фонду та надано статус соціального житла. 

На сьогодні житловий фонд соціального призначення для дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Баранівській 
міській ОТГ налічує 2 квартири (у грудні 2018 року за бюджетною програмою 



«Субвенція 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, 
осіб з їх  числа» придбано наступну квартиру для дітей-сиріт, осіб з їх числа за 
адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 43, кв.42 Житомирської області (за суму 
295 тис.грн.). 

Враховуючи рішення наглядової ради у сфері розподілу соціального житла 
при виконавчому комітеті міської ради рішенням виконавчого комітету від 
20.12.2018 року №305 квартиру за адресою: м. Баранівка вул. Софіївська, 6, кв. 
№6 Житомирської області у порядку черговості надано у користування особі з 
числа дітей, позбавлених батьківського піклування Євпаку Сергію 
Олександровичу, 2000 р.н., жителю с. Йосипівка. 
 Рішенням виконавчого комітету міської ради наймача звільнено від плати 
за найм соціального житла. 

 
Станом на 27.11.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей 

міської ради перебуває 72 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. З них власне житло, в якому вони могли б проживати після 
досягнення повноліття мають тільки двоє дітей. 

Протягом 2018-2019 рр. на облік громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов та на соціальний квартирний облік поставлено 10 дітей та 6 осіб 
цієї категорії. 

Робота про даному напрямку продовжується. 

 
  

 
Начальник управління                                                       В.О. Цицюра 

 
 
 

                                   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
38 сесія  8 скликання 

        
06 грудня 2019 року                                                                             № 2358 
 
Про затвердження Порядку про  
найменування та перейменування  
вулиць, провулків, площ, скверів  
та інших об’єктів на території  
Баранівської  міської 
об’єднаної територіальної громади 
 
 
            Відповідно до ст.26, 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про 
найменування та перейменування вулиць, провулків, площ, скверів та інших 
об’єктів на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади,  з 
метою  врегулювання питань, пов’язаних з найменуванням та перейменуванням 
об’єктів топоніміки, які знаходяться на території Баранівської міської ОТГ, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 
       1.  Затвердити Порядок про найменування та перейменування вулиць, 
провулків, площ, скверів та інших об’єктів на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади (додається). 
 

 2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього середовища. (Остудімов А.О.) та на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) 
 
 
 
Міський голова                                                                                         А.О. Душко 
 
 

 
 
 



          ЗАТВЕРДЖЕНО  
        рішення 38-ї сесії 8 скликання міської  
        ради від 06.12.2019  № 2358 

 

Порядок найменування та перейменування вулиць, провулків, площ, скверів та інших 
об’єктів на території Баранівської міської ОТГ 

1. Загальні положення 

 1.1. Порядок найменування та перейменування вулиць, провулків, площ, скверів та інших 
об’єктів на території Баранівської міської ОТГ (надалі – Порядок) розроблений з метою 
впорядкування механізму розгляду питань щодо найменування та перейменування вулиць, 
провулків, площ, скверів та інших об’єктів (надалі –  об’єкти топоніміки) на території 
Баранівської міської ОТГ.  

1.2. У цьому Порядку нижче наведені терміни, які вживаються у такому значенні: 

об’єкт топоніміки – вулиця, провулок, проїзд, площа, майдан, парк, сквер або інший об’єкт 
топоніміки, який знаходиться на території Баранівської міської ОТГ; 

вулиця – смуга міської території загального користування із складовими елементами вулиці 
(проїзна частина, тротуари, озеленення, освітлення, місця зупинок громадського транспорту 
тощо), параметр (габарит) якої визначений відповідними Державними будівельними нормами 
щодо її призначення та відповідно до Генплану населеного пункту червоними лініями із 
закріпленням їх на місці геодезичними фіксованими знаками, в межах яких 
забезпечується  рух транспортних засобів і пішоходів, а також розміщення  інженерних споруд 
та магістральних комунікацій; 

провулок – незначна за шириною вулиця, визначена габаритом та обмежена двома вулицями 
або однією із вулиць, для обслуговування забудови шляхом забезпечення транспортного 
проїзду та пішохідного проходу; 

проїзд – невелика вулиця, з двобічною забудовою, що з'єднує дві, чи більше, вулиці та має 
довжину у один-два, іноді більше, квартали; Проїздами найменовують, як правило, елементи 
вулично-дорожньої мережі з рідкою, нерегулярною чи нежилою (промисловою) забудовою; 

площа (майдан) – велика спеціально незабудована територія в населеному пункті, визначена 
містобудівною документацією для виконання спеціалізованих функцій містобудівної 
діяльності, в тому числі для організації проведення масових заходів культурного призначення 
громади міста; 

парк – упорядкована й озеленена територія площею, що є самостійним архітектурно-
організаційним комплексом, в межах якого забезпечується короткочасний відпочинок 
населення; 

сквер – упорядкована й озеленена територія площею, яка є елементом архітектурно-
художнього оформлення міста, відповідно до Генплану населеного пункту визначена 
червоними лініями із закріпленням їх на місці геодезичними фіксованими знаками, в межах 
якої забезпечується короткочасний відпочинок населення; 

ініціатива про найменування/перейменування об’єкта топоніміки – письмовий документ, що 
є підставою для початку розгляду питання про присвоєння назви конкретно визначеному 
об’єкта топоніміки на території Баранівської міської ОТГ; 



пропозиція щодо найменування/перейменування об’єкта топоніміки (далі пропозиція) 
– звернення з питання найменування/перейменування об’єкта топоніміки, в якому викладено 
один або декілька варіантів найменування/перейменування цього об’єкта, чи запропоновано 
залишити існуючу назву. 

2. Ініціювання процедури найменування/перейменування об’єкта топоніміки 

2.1. Найменування/перейменування об’єкта топоніміки на території Баранівської міської ОТГ 
здійснюється з метою закріплення місцевих топонімів, увічнення пам’яті городян, інших 
фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, пов’язаних з 
історією України та Баранівської міської ОТГ, інших назв. 

2.2. Найменування/перейменування об’єкта топоніміки проводиться з обов’язковим 
врахуванням загальноміських інтересів, а також географічних, історичних, топонімічних, 
культурних та інших особливостей. 

2.3. Ініціаторами найменування/перейменування об’єкта топоніміки можуть бути: 

2.3.1. міська рада; 

2.3.2. міський голова; 

2.3.3. постійна депутатська комісія; 

2.3.4. громадські організації, установи, організації, підприємства, органи 
самоорганізації населення; 

2.3.5. члени територіальної громади. 

2.4. Якщо ініціатором найменування/перейменування об’єкта топоніміки виступає міська 
рада, то ініціатива про найменування або перейменування об’єкта топоніміки оформлюється 
рішенням сесії міської ради. 

2.5. Якщо ініціатором найменування/перейменування об’єкта топоніміки виступає міський 
голова, то ініціатива про найменування або перейменування об’єкта топоніміки оформлюється 
розпорядженням міського голови. 

2.6. Якщо ініціатором найменування/перейменування об’єкта топоніміки виступає постійна 
депутатська комісія, то ініціатива про найменування або перейменування об’єкта топоніміки 
оформлюється протоколом постійної депутатської комісії, який підписується членами 
постійної комісії, які були присутні на засіданні, де прийнято відповідне рішення. 

2.7. Якщо ініціатором найменування/перейменування об’єкта топоніміки виступає громадська 
організація, установа, організація, підприємство, орган самоорганізації населення, то 
ініціатива про найменування/перейменування об’єкта топоніміки оформлюється листом за 
підписом керівника та скріплюється печаткою (за наявності). 

2.8. Якщо ініціатором найменування/перейменування об’єкта топоніміки виступають члени 
територіальної громади, то ініціатива про найменування/перейменування об’єкта топоніміки 
оформлюється листом за підписом не менше ніж 10 членів територіальної громади із 
зазначення адрес їх проживання та особистих підписів. 

2.9. Ініціатива про найменування/перейменування об’єкта топоніміки повинна містити: 



2.9.1. Вказівку на конкретний об’єкт топоніміки на території Баранівської міської ОТГ, який 
пропонується найменувати або перейменувати; 

2.9.2. Обґрунтування необхідності найменування або перейменування цього об’єкта. 

2.10. Ініціатива про найменування/перейменування об’єкта топоніміки може одночасно 
містити пропозицію щодо варіанту нової назви цього об’єкта. 

2.11. Присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної 
події скверам, бульварам, вулицям, провулкам, узвозам, проїздам, проспектам, площам, 
майданам, набережним, мостам здійснюється в порядку визначеному Законом України «Про 
присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, 
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій». 

2.12.У разі, якщо ініціатива про найменування/перейменування об’єкта топоніміки містить 
пропозицію з варіантом назви, яка передбачає присвоєння цьому об’єкту топоніміки імені 
фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події, то така ініціатива 
одразу підлягає розгляду відповідно до вимог Закону України «Про присвоєння юридичним 
особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових 
дат, назв і дат історичних подій». 

3. Розгляд ініціативи про найменування/ перейменування об’єкта топоніміки 

3.1. Для розгляду ініціативи про найменування/перейменування об’єкта топоніміки 
утворюється комісія, яка розглядає та узагальнює усі подані пропозиції щодо найменування 
та перейменування об’єкта топоніміки та доводить їх до відома населення шляхом розміщення 
інформації на офіційному веб-сайті Баранівської міської ОТГ або в іншій спосіб. 

3.2. Комісія з питання найменування/перейменування об’єкта топоніміки (далі – комісія) є 
тимчасовим колегіальним органом, який створюється розпорядженням міського голови з 
метою розгляду кожної окремої ініціативи про найменування та перейменування об’єкта 
топоніміки. Назва (або за її відсутності інші ідентифікуючі ознаки) конкретного об’єкта 
топоніміки щодо якого комісія здійснює збір та узагальнення пропозицій повинна 
відображатися в назві цієї комісії. 

3.3. Комісія створюється не пізніше ніж через десять робочих днів з моменту отримання 
виконавчим комітетом Баранівської міської ради належним чином оформленої ініціативи про 
найменування та перейменування об’єкта топоніміки. 

3.4. У разі якщо ініціатором найменування/перейменування об’єкта топоніміки є міська рада, 
комісія створюється не пізніше ніж через десять робочих днів з моменту набрання законної 
сили рішенням ради, де міститься ініціатива про найменування або перейменування об’єкта 
топоніміки. 

3.5. У разі якщо ініціатором найменування/перейменування об’єкта топоніміки є міський 
голова, комісія може створюватися тим же розпорядженням, що містить ініціативу про 
найменування або перейменування об’єкта топоніміки, але в будь якому разі не пізніше ніж 
через 10 днів з моменту набрання чинності розпорядженням про ініціювання 
найменування/перейменування об’єкта топоніміки. 

3.6. Комісія не створюється та розгляд ініціативи про найменування/перейменування об’єкта 
топоніміки не здійснюється, якщо: 

3.6.1. ініціатива про найменування/перейменування об’єкта топоніміки не відповідає вимогам 
встановленим у пунктах 2.4-2.9 цього Порядку; 



3.6.2. в ініціативі про найменування/перейменування об’єкта топоніміки міститься пропозиція 
щодо назви, яка не відповідає вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки»; 

3.6.3. в ініціативі про найменування/перейменування об’єкта топоніміки міститься пропозиція 
щодо назви, яка носить образливий характер, містить прояви расової, національної, релігійної, 
мовної та ідеологічної нетерпимості, заклики до насильства, повалення легітимної влади та 
інші висловлювання, що порушують чинне законодавство, порочать честь і гідність, 
порушують права та охоронювані законом інтереси третіх осіб; 

3.6.4. в ініціативі про найменування/перейменування об’єкта топоніміки міститься пропозиція 
щодо назви, яка повторює вже існуючі назви об’єктів топоніміки на території Баранівської 
міської ОТГ; 

3.6.5. ініціатива про найменування об’єкта топоніміки подана повторно до спливу строку 
встановленого у пункті 8.1. цього Порядку; 

3.6.6. ініціатива про перейменування об’єкта топоніміки подана повторно до спливу строку 
встановленого у пункті 8.2. цього Порядку. 

3.7. У випадках визначених пунктом 3.6. цього Порядку суб’єкту, який подав ініціативу про 
найменування та перейменування об’єкта топоніміки, у строки встановлені Законом України 
«Про звернення громадян» надається письмова відповідь про неможливість здійснення 
розгляду ініціативи через порушення вимог цього Порядку.  

4. Організація роботи комісії з питання найменування та перейменування об’єкта 
топоніміки 

4.1. Комісія створюється згідно розпорядження міського голови. 

4.2.  Голова комісії керує роботою комісії та головує на її засіданнях. 

4.3. Голова, секретар і члени комісії працюють на громадських засадах. 

4.4. Членами комісії не можуть бути особи, які подали ініціативу про найменування або 
перейменування об’єктів топоніміки, а також члені їх сімей. 

 4.5. Робота комісії проводиться гласно. На засіданнях комісії можуть бути присутні 
представники засобів масової інформації та громадськості міста, селища та села. 

 4.6. Засідання Комісії вважаються правомочними за умови присутності більше половини її 
членів. 

4.7. Комісія зобов’язана: 

4.7.1.  Збирати та узагальнювати всі письмові, електронні та усні пропозиції з питання 
найменування або перейменування об’єкта топоніміки; 

4.7.2. Оцінювати подані пропозиції на предмет відповідності пунктам 5.4-5.7 цього Порядку; 

4.7.3. Оцінювати подані пропозиції на предмет наявності в них варіантів назв, які 
передбачають присвоєння об’єкта топоніміки імені фізичної особи, ювілейної та святкової 
дати, назви і дати історичної події; 



4.7.4. Підготувати звіт про результати роботи комісії та надати його на розгляд виконавчого 
комітету не пізніше ніж через три робочі дні з моменту проведення громадського обговорення. 

4.8. Комісія має право: 

4.8.1. Отримувати додаткові документи, які необхідні для повного і всебічного вивчення 
питання щодо перейменування або найменування об’єктів топоніміки. 

 4.8.2. Проводити історико-краєзнавчу, наукову та інші види експертиз та досліджень. 

 4.9. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх 
на засіданні. У разі якщо голоси членів комісії розділилися порівну, голос голови комісії є 
вирішальним. Комісія оформлює рішення у вигляді протоколу. 

4.10. Протокол засідання комісії підписують її голова та секретар або особи, що тимчасово 
виконують їх обов’язки. 

4.11. Звіт про результати роботи комісії затверджується на засіданні комісії шляхом 
голосування. Звіт вважається затвердженим, якщо за нього проголосувала більшість від 
загального складу комісії. 

5. Вимоги до пропозицій з питання найменування/перейменування об’єктів топоніміки 
та порядок їх подання 

5.1. Строки прийому пропозицій з питання найменування/перейменування об’єктів топоніміки 
встановлюються в оголошені, що розміщується у друкованому засобі масової інформації 
«Баранівські факти» або на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради (далі – оголошення 
про прийом пропозицій). 

5.2.  Строк прийому пропозицій з питання найменування та перейменування об’єктів 
топоніміки не може бути меншим ніж 30 календарних днів з моменту опублікування 
оголошення про прийом пропозицій. 

5.3. Пропозиції з питання найменування та перейменування об’єктів топоніміки можуть бути 
письмовими, електронними та усними. 

5.4. Вимоги до письмової пропозиції: 

5.4.1. викладена на паперовому носії; 

5.4.2. містить повне ім’я (або найменування), адресу, контактні дані та особистий підпис 
суб’єкта звернення (для юридичних осіб підпис уповноваженої особи). 

5.5. Вимоги до електронної пропозиції: 

5.5.1. подана через офіційні електронні засоби зв’язку, які вказані в оголошенні про прийом 
пропозицій; 

5.5.2. містить повне ім’я (або найменування), адресу, контактні дані та електронний цифровий 
підпис суб’єкта звернення. 

5.6. Вимоги до усної пропозиції: 



5.6.1. надається виключно зареєстрованим учасником громадського обговорення, який при 
поданні пропозиції назвав своє прізвище, ім’я, по-батькові, що було зафіксовано у протоколі 
громадського обговорення. 

5.7. Колективна пропозиція може бути подана тільки у вигляді письмової пропозиції, де 
зазначаються прізвища, ім’я, по-батькові та особисті підписи всіх осіб, які підтримують 
пропозицію. 

5.8. Від однієї особи може бути подано не більше трьох варіантів 
найменування/перейменування об’єкта топоніміки. У разі, якщо однією особою подано більше 
трьох варіантів найменування/перейменування об’єкта топоніміки, то до уваги приймаються 
тільки перші три варіанти. До числа цих трьох варіантів враховуються також ті назви, що 
викладені в колективній пропозиції під якою підписалася особа. 

5.9. Комісія не розглядає та не приймає до уваги пропозицію в цілому, якщо пропозиція не 
відповідає вимогам встановленим у пунктах 5.4-5.7 цього Порядку; 

5.10. Комісія не розглядає та не приймає до уваги варіант найменування/перейменування 
об’єкта топоніміки, що міститься у пропозиції, за умови, що така пропозиція відповідає 
вимогам встановленим у пунктах 5.4-5.7 цього Порядку, якщо: 

5.10.1.  варіант найменування/перейменування об’єкта топоніміки містить назву, яка не 
відповідає вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки»; 

5.10.2. варіант найменування/перейменування об’єкта топоніміки містить назву, яка носить 
образливий характер, містить прояви расової, національної, релігійної, мовної та ідеологічної 
нетерпимості, заклики до насильства, повалення легітимної влади та інші висловлювання, що 
порушують чинне законодавство, порочать честь і гідність, порушують права та охоронювані 
законом інтереси третіх осіб; 

5.10.3. варіант найменування/перейменування об’єкта топоніміки містить назву, яка повторює 
вже існуючі назви об’єктів топоніміки на території Баранівської міської ОТГ; 

5.10.4. варіант найменування/перейменування об’єкта топоніміки поданий особою, яка вже 
подала три варіанти найменування/перейменування щодо цього об’єкта топоніміки; 

5.10.5. варіант найменування/перейменування об’єкта топоніміки містить назву, яка 
передбачає присвоєння цьому об’єкта топоніміки імені фізичної особи, ювілейної та святкової 
дати, назви і дати історичної події. 

5.11. У випадку визначеному пунктом 5.9. цього Порядку суб’єкту, який подав пропозицію, у 
строки встановлені Законом України «Про звернення громадян» надається письмова відповідь 
про неможливість здійснення розгляду цієї пропозиції через порушення вимог цього Порядку. 

5.12. У випадках визначених пунктами 5.10.1-5.10.4 цього Порядку суб’єкту, який подав 
пропозицію, у строки встановлені Законом України «Про звернення громадян» надається 
письмова відповідь про неможливість розгляду та прийняття до уваги варіанту 
найменування/перейменування об’єкта топоніміки через порушення вимог цього Порядку. 

5.13. У випадку визначеному пунктом 5.10.5. цього Порядку суб’єкту, який подав пропозицію, 
у строки встановлені Законом України «Про звернення громадян» надається письмове 
роз’яснення, що найменування/перейменування об’єкта топоніміки, що 
передбачає   присвоєння цьому об’єкта імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, 



назви і дати історичної події здійснюється за окремою процедурою, передбаченою Законом 
України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) 
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій». 

6. Організаційні засади проведення громадського обговорення під час розгляду 
питань про найменування/перейменування об’єктів топоніміки на території 

Баранівської міської ОТГ 

6.1. Громадське обговорення під час розгляду питань про найменування/перейменування 
об’єктів топоніміки на території Баранівської міської ОТГ (далі – громадське обговорення) 
проводиться з метою розгляду поданих пропозицій та отримання нових пропозицій з питання 
найменування/перейменування об’єктів топоніміки від представників громадськості. 

6.2. Дата, час, місце проведення, організатор громадського обговорення та номер телефону 
організатора громадського обговорення розміщується в оголошенні, що передбачено п. 5.1. 
цього Порядку. 

6.3. Участь у громадському обговоренні мають право брати особи, які досягли вісімнадцяти 
років і проживають на відповідній території, яка підпорядкована Баранівській міській ОТГ. 

6.4. Громадські обговорення проводяться під головуванням організатора громадських 
обговорень, який зобов’язаний: 

6.4.1. відкривати громадські обговорення; 

6.4.2. оголошувати порядок денний громадських обговорень; 

6.4.3. інформувати про ведення аудіо- та/або відеозапису громадських обговорень, про 
порядок ведення протоколу громадських обговорень, подання усних та письмових зауважень 
і пропозицій під час громадських обговорень; 

6.4.4. надавати можливість представникам громадськості ставити запитання та висловлювати 
свою думку; 

6.4.5. забезпечувати ведення обговорення, подання пропозицій та зауважень громадськості з 
дотриманням регламенту; 

6.4.6. фіксувати в протоколі подані усні пропозиції; 

6.4.6. узагальнити всі пропозиції, які надійшли під час громадських обговорень. 

6.5. Хід та результати громадських обговорень оформлюються відповідним протоколом, який 
підписується головуючим на громадських обговореннях та відповідальними особами за 
ведення протоколу. 

6.6. Особа відповідальна за ведення протоколу призначається з числа членів комісії з 
найменування/перейменування об’єкта топоніміки. З метою якісного фіксування перебігу 
громадського обговорення можуть призначатися декілька осіб відповідальних за ведення 
протоколу. 

6.7. Протокол громадського обговорення оформлюється та публікується на офіційному сайті 
Баранівської міської ради протягом трьох робочих днів з моменту проведення громадського 
обговорення. 



6.8. У випадку відсутності пропозицій і зауважень громадськості, даний факт фіксується у 

відповідному розділі протоколу громадських обговорень. У разі неявки представників 

громадськості на громадські обговорення складається відповідний акт, що підписується 

головуючим. У такому випадку громадські обговорення вважаються такими, що відбулися. 

7. Узагальнення пропозицій, які надійшли під час розгляду питань про 
найменування/перейменування об’єктів топоніміки на території Баранівської міської 

ОТГ 

7.1. Узагальнення всіх поданих усних, письмових, електронних пропозицій з 

питання найменування/перейменування об’єкта топоніміки, які надійшли до міської ради та 

відповідають вимогам цього Порядку, здійснює комісія шляхом підготовки звіту про 

результати роботи комісії. 

7.2. Варіанти назв найменування/перейменування об’єкта топоніміки, які надійшли до міської 

ради, але не відповідають вимогам цього Порядку, вносяться в окремий розділ звіту про 

результати роботи комісії. 

7.3. Звіт про результати роботи комісії виноситься на розгляд виконавчого комітету міської 

ради, який готує та вносить на розгляд ради питання щодо найменування/перейменування 

об’єкта топоніміки з урахуванням усіх пропозицій, які відповідають вимогам цього Порядку. 

7.4. На розгляд ради готуються проекти рішень, кількість яких дорівнює всім варіантам 

найменування/перейменування, які були включені до звіту про результати роботи комісії як 

такі, що відповідають вимогам цього Порядку. 

7.4. Проект рішення на розгляд ради не готується у наступних випадках: 

7.4.1. звіт про результати роботи комісії містить лише пропозицію про залишення існуючої 

назви об’єкта топоніміки; 

7.4.2. варіант назви, що міститься у звіті про результати роботи комісії, передбачає присвоєння 

об’єкта топоніміки імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної 

події. 

7.5. У разі, якщо варіант назви об’єкта топоніміки, що міститься у звіті про результати роботи 

комісії, передбачає  присвоєння об’єкта топоніміки імені фізичної особи, ювілейної та 

святкової дати, назви і дати історичної події, то виконавчий комітет міської ради вирішує 

питання про розгляд пропозиції відповідно до вимог Закону України «Про присвоєння 

юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 

та святкових дат, назв і дат історичних подій», шляхом направлення пропозиції 

уповноваженому суб’єкту. Інші пропозиції, що містяться у звіті про результати роботи комісії 

продовжують розглядатися відповідно до вимог цього Порядку. 



7.6. Найменування та перейменування об’єктів топоніміки на території Баранівської міської 
ОТГ здійснюється виключно шляхом прийняття рішення міською радою. 

7.7. Рішення міської ради про найменування/перейменування міських об’єктів доводяться до 
відома громадськості через засоби масової інформації та через офіційний веб-сайт міської 
ради. 

7.8. Процедура розгляду ініціативи про найменування/перейменування об’єкта топоніміки 
вважається завершеною після винесення на розгляд сесії міської ради підготовлених 
виконавчим комітетом відповідно до пункту 7.4. цього Порядку проектів рішень незалежно 
від результатів голосування депутатів міської ради. 

7.9. Після прийняття рішення сесією міської ради про найменування/перейменування об’єкта 
топоніміки виконавчий комітет міської ради повідомляє про це Житомирську філію 
Державного підприємства " Національні інформаційні системи" Міністерства юстиції 
України. 

8. Повторний розгляд ініціатив про найменування/перейменування об’єктів топоніміки 
на території Баранівської міської ОТГ 

8.1.  Повторний розгляд ініціативи про найменування об’єкта топоніміки на території 
Баранівської міської ОТГ, щодо якої здійснювався прийом пропозицій та проводилися 
громадські обговорення, можливий не раніше ніж через 1 місяць з дня проведення 
громадського обговорення незалежно від результатів розгляду попередньої ініціативи. 

8.2. Повторний розгляд ініціативи про перейменування об’єкта топоніміки на території 
Баранівської міської ОТГ, щодо якої здійснювався прийом пропозицій та проводилися 
громадські обговорення, можливий не раніше ніж через 1 рік з дня проведення громадського 
обговорення незалежно від результатів розгляду попередньої ініціативи. 

 

Секретар ради                                                                                                   О.В. Самчук 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
38 сесія  8 скликання 

        
06 грудня 2019 року                                                                              № 2359 
 
Про надання дозволу відділу освіти 
Баранівської міської ради 
передачі частини приміщень 
для потреб КНП «Центр ПМСД» 

  
 Розглянувши клопотання головного лікаря КНП «Центр ПМСД» 

Піщанської Т.В., керуючись Конституцією України, статтею 26, частиною 5 
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про оренду державного та комунального майна», главою 58 
Цивільного кодексу України, рішенням 21 сесії  VIII скликання № 1188 від 
21.06.2018 року «Про затвердження Положення про оренду комунального майна 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади», з метою ефективного 
та доцільного використання комунального майна, забезпечення населення с. 
Глибочок первинною медико-санітарною допомогою, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 1. Надати дозвіл відділу освіти Баранівської міської ради на передачу 

КНП «Центр ПМСД» частини приміщень Острожецького ДНЗ «Дзвіночок» 
загальною площею 45,8 кв. м., частини приміщення філії «Старогутянська 
початкова школа» Баранівського ліцею №1 Баранівської міської ради загальною 
площею 23,9 кв. м., частини приміщень Глибочанської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів Баранівської міської ради загальною площею 37,1 кв. м. за 
договором оренди з пільговими умовами оплати строком на 2 роки 11 місяців. 

 
  2. Відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне 

майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.10.1995 року та рішення 21 сесії VIII скликання № 1188 від 
21.06.2018 року встановити орендну плату у розмірі 1 (однієї) гривні на рік. 

 3. Відділу освіти Баранівської міської ради (Николишин Р.З.)  укласти 
відповідні угоди з КНП «Центр ПМСД», провести розрахунок та забезпечити 



проведення нарахування плати за надання комунальних послуг й експлуатаційні 
витрати. 

 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Кокітко Н.В. та постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг ( Курбатов В.А.) 
 
 
Міський голова                                                                    А.О. Душко 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                    № 2360 
 
Про надання дозволу  
на укладання договору  
Позички автомобіля  
 

З  метою   раціонального  використання  бюджетних  коштів,  виходячи  з  
об’єктивної  потреби  в  інспектуванні  віддалених  освітніх  навчальних  закладів 
об'єднаної територіальної громади, задля економії ресурсів, відсутності на 
балансі відділу освіти Баранівської міської ради службового автомобіля та 
відповідно до вимог глави 60 «Позичка» Цивільного кодексу України (далі 
ЦКУ), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  Надати  дозвіл  відділу  освіти  Баранівської  міської  ради  укласти  
договір позички  автомобіля   марки  VOLKSWAGEN CADDY (Пасажирський – 
В),  який  належить на праві власності Николишину Р.З. 

 
2.  Договір  позички  автомобіля  обов’язково  посвідчити   нотаріально  з 

врахуванням умов такого посвідчення. 
 
 3. Транспортний засіб може використовуватись:  
-  для інспектування освітніх навчальних закладів у віддалених населених  
пунктах;  
-  при потребі у виїзді на перевірку, в тому числі для виконання посадових 

обов’язків;  
-  за розпорядженням міського голови;  
-  при відрядженні в інші міста України та закордон. 
 
 4. Затвердити ліміт використання пального дизель в обсязі 500 л. на рік. 
 
 5. Затвердити норму списання дизелю в кількості 8,0 л. на 100 км пробігу. 
 
 6. Списання ПММ проводити відповідно до складених та затверджених у  

встановленому порядку актів про фактичне використання (відповідно до наказу 
Мінтрансу №43 від  10.02.1998 р.  «Про затвердження  Норм  і  витрат  палива  і 
мастильних матеріалів на автомобільному транспорті». 
 



7. Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  
комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                    № 2361 
 
Про передачу матеріальних цінностей  
з балансу Баранівської міської ради 
на баланс відділу освіти Баранівської міської ради  
 
        Відповідно до п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг, міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Передати з балансу Баранівської міської ради на баланс відділу освіти 
Баранівської міської ради наступний перелік матеріальних цінностей: 
- лавки – 3 шт. загальною сумою 3195,00 грн. (три тисячі сто дев’яносто п’ять 
гривень); 
- фотоапарат Canon – 1 шт. вартістю 3400,00 грн. (три тисячі чотириста гривень); 
- комп’ютер укомплектований, в т.ч. системний блок, монітор Philips 193V5, 
колонки Genius, клавіатура, мишка – 1 шт. вартістю 9706,00 грн. (дев’ять тисяч 
сімсот шість гривень); 
- ноутбук Dell Inspiron 3541 – 1 шт. вартістю 8000,00 грн. (вісім тисяч гривень). 
 
 2. Затвердити акт прийому–передачі матеріальних цінностей згідно вимог 
чинного законодавства. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради В.А. Савчука та на 
постійну комісію з питань житлово–комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.).  
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 
 

 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
        38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                             № 2362 
 
Про прийняття на баланс Баранівської 
міської ради бетонної огорожі по  
вул.Заграда с.Климентіївка від  
ТОВ «БІО ФЕРМА «КЛИМЕНТАЛЬ» 
 
         Розглянувши лист директора ТОВ «БІО ФЕРМА «КЛИМЕНТАЛЬ» 
Боднарчука М.В. №125/10-19 від 01.10.2019р. щодо передачі на баланс 
Баранівської міської ради бетонної огорожі по вул.Заграда, с.Климентіївка, 
Баранівського району, Житомирської області, керуючись ст.25, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг міська рада: 
 
  
ВИРІШИЛА:      
 
      1. Поставити на баланс Баранівської міської ради бетонну огорожу 
довжиною 279,5 м. по вул.Заграда, с.Климентіївка, Баранівського району, 
Житомирської області, балансовою вартістю 125 800,00 грн. Бетонна огорожа 
побудована на виконання умов Угоди про соціальне партнерство від 01.03.2019 
р.    
 
          2. Затвердити акт приймання-передачі бетонної огорожі від 01.10.2019р. 
 
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
 Міський голова                                                                        А.О.Душко    
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                     № 2363 
 

 
Про передачу матеріальних цінностей з балансу 
Баранівської міської ради на баланс КУ «Агенція 
місцевого органічного розвитку – АМОР»  
 
          Розглянувши лист директора комунальної установи «Агенція місцевого 
органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради Свінціцької Н.І. щодо 
передачі матеріальних цінностей з балансу Баранівської міської ради на баланс 
КУ «АМОР», керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:    
   
        1. Надати дозвіл на передачу матеріальних цінностей з балансу 
Баранівської міської ради на баланс КУ «Агенція місцевого органічного 
розвитку – АМОР» Баранівської міської ради для здійснення ефективної роботи 
комунальної установи та на виконання умов Грантового договору ENI/2017/392-
857 від 29.12.2017р. та Додатку №2 Грантового договору  від 29.12.2017 р.  
 
    2. Провести процедуру приймання передачі матеріальних цінностей та 
оформити акт приймання-передачі згідно вимог чинного законодавства. 
 
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                        А.О.Душко    
 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
 

06 грудня 2019 року                                                                     № 2364 
 
Про виконання «Програми соціального  
і економічного розвитку Баранівської  
міської об’єднаної територіальної  
громади на 2019 рік» за 9 місяців 2019 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 головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського та економічного розвитку, інвестицій та закупівель міської ради 
Цимбалюк Л.А. про виконання «Програми соціального і економічного розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» за 9 місяців 
2019 року, міська  рада 
 
                ВИРІШИЛА: 
 
      1. Взяти до відома звіт про виконання «Програми соціального і економічного 
розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» за 
9 місяців 2019 року (додається). 

     2. Виконавцям завдань та заходів Програми соціального і економічного 
розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 
продовжити роботу по їх виконанню. 

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук 
Д.В.). 

 

Міський голова                                                                                 А.О.Душко  
 
 
 
 



Звіт про виконання «Програми соціального і економічного 
розвитку Баранівської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік»  
за 9 місяців 2019 року 

 
             З початку 2019 року робота виконавчого комітету міської ради та його 
структурних підрозділів була направлена на реалізацію завдань та заходів 
Програми соціального і економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади на 2019 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 2019 рік сформована на підставі 

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

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

                                                                                                        (грн.) 
№ 
п/п 

Доходи бюджету ОТГ за 9 місяців 2019 року Сума 
надходження 

1 Податок  на доходи фізичних осіб 27 966 479 
2 Податок на прибуток підприємств 70 541 
3 Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 
2 820 901 

4 Акцизний податок 2 571 968 
5 Єдиний податок 8 039 667 
6 Плата за надання адміністративних послуг 675 025 
7 Державне мито 40 675 
8 Податок на майно, в. т.ч.: 4 739 180 
 Земельний податок з юридичних осіб 635 760 
 Земельний податок з фізичних осіб  197 760 
   

 
В спеціальному фонді міського  бюджету передбачено власні надходження 

бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського  бюджету. 
За 9 місяців  2019 року отримано трансфертів в  сумі 99 340 937 грн. 



 
Органи місцевого самоврядування 
 
У звітному періоді 2019 року здійснювалося надання консультацій, 

роз'яснень установам, підприємствам, організаціям і громадянам, що зверталися 
з питань компетенції відділів, що функціонують у міській раді. 

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

На утримання органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2019 року  
здійснено видатків на загальну суму 10 314 585 грн. , з них видатки становлять 
на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 9 566 826 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  235 589грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 189 395 грн.; 
- видатки на відрядження – 33 107 грн.; 
- оплата комунальних послуг 262 961 грн.; 
- інші поточні видатки (податки)  26 707 грн. 
 
Інші видатки у сфері державного управління становлять 386 514 грн.,  з 

них: 
- придбання квіткової та сувенірної продукції – 61 805 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 5 690 грн.; 
- виплати до грамоти міської ради - 109 692 грн.; 
- інші поточні видатки (вiдшкодування втрат с/г виробництва на 

земельній дiлянцi комунальної власності в с.Рогачiв, виготовлення 
технічної документації на приміщення) – 209 327 грн. 

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

Загалом на благоустрій населених пунктів громади за 9 місяців 2019 року 
витрачено коштів загального фонду 5 035 517 грн. з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 3 564 057 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  835 628грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 64 507 грн.; 
- оплата комунальних послуг (електроенергія) -  589 325 грн.; 

 
На території Баранівської ОТГ проводяться роботи по вивезенню сміття від 

населення та юридичних осіб, з прибирання та благоустрою кладовищ, 
прилеглих територій до магазинів та інших закладів комерційного призначення.  
За 3 квартали 2019 року було вивезено на сміттєзвалище 1 197,5 тон сміття. 

 
 



 
Доходи по спеціальному фонду за надані послуги відділом благоустрою та 

ЖКГ Баранівської міської ради 
грн. 

№ 
з/п 

 
Назва послуг 

9 місяців 
 2018 року 

 

9 місяців 
2019 року 

 
Порівняння 

1 Вивезення сміття від 
населення 

243 751 305 732 + 61 981 

2 Вивезення сміття від 
юридичних осіб 

340 562 345 892 + 5 330 

3 Вивезення сміття від 
населення по старостатах 

74 650 185 728 + 111 078 

4 Послуги ринку 98 283 102 488 + 4 205 
5 Оренда приміщень 8 328 25 481 + 17 153 
6 Ритуальні послуги 42 200 45 250 + 3 050 
7 Оренда торгового місця 

(реклама) 
13 336 23 303 + 9 967 

8 Послуги по наданню довідок 20 506 24 669 + 4 163 
 Всього: 841 616 1 058 543 216 927 

 
 
       Дані кошти були використані : 

- придбання ПММ, запасних частин та господарських матеріалів – 
707,825 тис. грн.; 

- оплата послуг – 156,654 тис. грн.; 
- оплата електроенергії – 105,501 тис. грн.; 
- оплата податків – 48,008 тис.грн. 

 
 Філією «Баранівський райавтодор» проведено підсипку протиожеледними 

матеріалами доріг м.Баранівка на суму 38 605 грн. КП «Баранівка 
міськводоканал» проведено грейдерування доріг на суму 7 960 грн. Придбано 
щебеневої суміші 39,37 т на суму 54 294 грн., відсіву 97 м.куб. на суму 9 700 грн. 
та піску 456 м.куб. на суму 34 785 грн. грн. ТзОВ «Арамбуд» був проведений 
поточний ремонт вулиць Старченка, Європейська та Софіївська м.Баранівка на 
суму 259 968 грн. 

На утримання доріг було отримано благодійно  кошти в сумі 133 000 грн. 
Дані кошти використані на поточний ремонт вулиць Пашкевича та Соборної в 
м.Баранівка. 

 
КП «Баранівка міськводоканал» своєчасно в робочому режимі 

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

Протягом звітного періоду проводились роботи по заміні відсутніх та 
зруйнованих кришок (люків) на каналізаційних та водопровідних колодязях, 
роботи по ревізії та ремонту насосного обладнання. 



Баранівською міською радою в І –му півріччі 2019 року було виділено 
коштів на відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні 
послуги та розміром витрат на їх виробництво для   КП «Баранівка 
міськводоканал» 66 800 грн.  та здійснено поповнення статутного фонду 133 161 
грн. 

За 9 місяців 2019р.   КП »Баранівка міськводоканал» здійснено: 
      1. Забезпечення основного та резервного електропостачання об»єктів 

водовідведення (КНС-2) при вартості кошторису  - 253820,40грн., виділено 
193161,00 грн.  на поповнення статутного фонду. 

       2. Використано на відновлення фізичного стану будівель, споруд 
підприємства для можливості належної експлуатації (покрівлі КНС, 
відновлення  технологічної спроможності мулових майданчиків ) 50000грн., 
виділених на відшкодування різниці в тарифах на водопостачання та 
водовідведення, наданих для населення. 

   3.   Ремонт, заміну обладнання в аварійних розподільчих колодязях 
системи водопостачання (колодязі  по вул.Поліська, Набережна, Європейська, 
Пашкевича) виконано частково за рахунок власних обігових коштів. 

   4. Використано для надання можливості подальшої розробки пісчаного 
кар»єра на проведення детальної геолого – економічної оцінки запасів родовища 
піску. 150000грн., виділених на відшкодування різниці в тарифах на 
водопостачання та водовідведення, наданих для населення. 

  5.  Забезпечення раціонального використання електроенергії (станція 
підйому води с. Зеремля, насос перекачування активного мулу) виконано 
частково за рахунок власних обігових коштів. 

    Позапланово виділено  15000грн. на поповнення статутного фонду 
підприємства і використано для отримання проектно – кошторисної 
документації на арт свердловину с.Рогачів. 

 
Освіта 

У підпорядкуванні відділу освіти перебуває 11 загальноосвітніх,  1 
позашкільний заклади освіти . Станом на 01.10.2019 року в громаді функціонує  
9 закладів дошкільної освіти з режимом роботи 9-10,5 год (4 - ясла-садки, 5-
дитячі садки) та 4  малокомплектних на базі ЗЗСО з режимом роботи 4 год. 
Мережа закладів загальної середньої освіти громади складається з 2 ОНЗ 
«Баранівський ліцей  №1» та «Баранівський ліцей №2 ім.О.Сябрук», 3 шкіл І-ІІІ 
ст., 6 шкіл І-ІІ ст. 

Касові видатки загального фонду за 9 місяців 2019 року складають 60,2  млн. 
грн. Видатки спеціального фонду 4,1 млн. грн. 

Повністю завершені  роботи по проекту з капітального ремонту-
термомодернізації ОНЗ «Баранівський ліцей  №1». 

За кошти субвенції  з державного бюджету на соціально-економічний 
розвиток окремих територій (За сприянням народного депутата Литвина В.М.) 
придбано комп’ютерну техніку у Баранівську ЗОШ І-ІІ ст., Смолдирівську ЗОШ 
І-ІІІ ст. на суму  52 тис. грн., також використано кошти місцевого бюджету у 
вигляді спів фінансування (1%). 

Велика робота проведена по загальноосвітніх та дошкільних закладах щодо 
організації та виконанні поточних та капітальних ремонтів, а саме: 



- системи водопостачання та водовідведення в ОНЗ «Баранівська 
гімназія» - 75,6 тис. грн.; 

-  гідрохімічне очищення системи опалення в ОНЗ «Баранівська гімназія» 
- 200,0 тис. грн.; 

- послуги з ремонту теплотраси ДНЗ «Сонечко» - 181,0 тис грн.; 
- поточний ремонт пішохідних доріжок в Рогачівському ДНЗ – 96,4 тис. 

грн.; 
- капітальний ремонт Мирославльського ДНЗ – 321 тис. грн.; 
- проведені роботи по обслуговуванню системи газопостачання, 

заземлення – 60,6 тис. грн. 
Проведені  роботи по капітальному ремонту санвузлів 1-го поверху ОНЗ 
«Баранівський ліцей №1». На що витрачено коштів в сумі 585,734 тис.грн. 
 

      Придбано набори для першокласників на суму 16,2 тис. грн.; автозапчастин 
для поточного ремонту шкільних автобусів та госптоварів для забезпечення 
діяльності закладів освіти Баранівської ОТГ на суму 706,8 тис. грн. Придбано 
паливно мастильних матеріалів на суму 581,5 тис.грн. 
 
Соціальна сфера 
 
               Головною метою є реалізація політики в сфері соціального захисту 
населення, державних та місцевих програм соціального захисту окремих 
категорій громадян об’єднаної територіальної громади. Забезпечення 
індивідуального та комплексного підходу до надання соціальних послуг 
малозабезпеченим верствам населення громади. 

Станом на 01.10.2019 року в ЦНСП УСЗН Баранівської міської ради на обліку 
перебуває 49 сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, в яких 
виховується 111 дітей. Здійснено 77  виїздів та обстежено 159 сімей (з них 55 
повторно), що перебувають у СЖО, в яких виховується 374 дітей.  
      Під соціальним супроводженням перебуває 4 прийомних сім’ї 
      Під соціальним супроводом перебуває 20 сімей та 2 особи з числа дітей-сиріт. 
Даним сім’ям було надано 208 соціальних послуг (консультування, 
представництво інтересів, соціальна профілактика, натуральна допомога.) 
Проведена профілактична робота  із особами, які умовно засуджені та 
перебувають на обліку в районному секторі з питань пробації (25 осіб).  
      5 дітей з інвалідністю взяли участь у заході  “ Арт-пазлу “ Від Різдва до 
Різдва”, які відбулися в  місцевому Будинку культури 29.01.2019р. Учасникам 
було вручено подарунки (цукерки). 
       8 дітей з інвалідністю залучено на весняний майстер-клас, який відбувся в 
Баранівському МРЦ 05.03.2019р. Учасникам було роздано вироби, які вони 
виготовили власноруч.  
       За підтримки   благодійного фонду «Карітас-Спес Баранівка» було 
оздоровлено  22 дитини, що опинилися в СЖО.   
       03.06.2019 спільно з ССД було проведено захід щодо відзначення 
Міжнародного дня захисту дітей, (охоплено 400 дітей, для яких було роздано 
солодощі і морозиво). Також для сімей СЖО було роздано сік та солодощі. Для 
дітей з інвалідністю  благодійно надано від Органік-Мілк йогурти.  



       Надано допомогу  в оформленні соціальних виплат для 22 сімей. Послугою  
”Соціальне таксі” скористалося 2 сім’ї, які опинилися в СЖО.  
       Станом на 01.10.2019 р. на постійному обслуговуванні у ЦНСП УСЗН 
Баранівської міської ради перебуває 277 одиноких непрацездатних громадян, із 
них: 
 222 – на безкоштовному обслуговуванні; 
 55-  на платному обслуговуванні. 
 Виявлено осіб громади, які потребують надання  соціально - побутових 
послуг (60 чол.). На даний час перебувають у списку резерву. 
       Медичними сестрами надано 8012 соціально - медичних послуг для 617 осіб. 
 Соціальними робітниками з комплексного ремонту надано 523 послуги, а 
саме: для 155 підопічних -331 послугу (порізка і порубка дров; чистка садків; 
дрібний ремонт, обкошування прибудинкової території та інше), УСЗН - 192 
послуги.  
         Надано 38 послуг « соціального таксі» по перевезенню осіб (дітей) з 
інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та здійснено 35 
виїздів у 20 населених пунктів громади та м.Житомир. Спецавтомобіль 
використовувався для обстеження сімей, які  виховують дітей з інвалідністю, з 
метою вивчення потреб та подальшого надання послуги реабілітації даним дітям. 

З усіх зареєстрованих в ОТГ дітей з інвалідністю (102 дитини)  дійсно 
проживають на території ОТГ 93 дитини з інвалідністю.  Працівниками центру 
визначено потребу цих дітей в реабілітаційних послугах та надано консультації 
сім’ям (виїзди в сім’ї та телефонні консультації) щодо можливості надання цих 
послуг на базі центру. Відмовились від отримання реабілітаційних послуг батьки 
8-х дітей з інвалідністю. Потребують надання реабілітаційних послуг 85 дітей.  

На даний момент реабілітацію проходять 13 дітей. З них 10 дітей з 
інвалідністю ( 4 дитини з ураженням опорно-рухового апарату та ЦНС, 3 дитини 
з психічними та інтелектуальними порушеннями та 3 дитини з ураженням 
внутрішніх органів) та 3 дитини, які перебувають в групі ризику щодо отримання 
інвалідності. 
         Протягом січня - вернесня 2019 року видано гуманітарної допомоги в 
кількості 27894 одиниць,  забезпечено засобами гігієни 418 осіб в кількості 5847 
одиниць.  
       Отримано благодійно безкоштовну гуманітарну допомогу (6 разів) від:  
 -  МБФ «Олива» в кількості 24661 одиниці (13375 кг.) 
 -  Коростенської філії МБФ «Відкрите серце» (2 рази) в кількості 6560 одиниць 
(3500 кг.).  
   
   

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: 

 

п/п Назва заходу 
Термін 

виконан
ня 

Виконанн
я за 9 

місяців 

Очікувані 
результати на кінець 

року 
1 2 3 4  

1.Забезпечення  соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. 



Завдання 1 

Здійснення  заходів 
по забезпеченню 
соціальними 
послугами за 
місцем 
проживання 
громадян, які не 
здатні до 
самообслуговуван
ня у звязку з 
похилим віком, 
хворобою, 
інвалідністю. 

Протяго
м року  

Дотримання  
соціальних гарантій 
громадян, які 
перебувають у 
складних життєвих 
обставинах і 
потребують 
сторонньої допомоги, 
за місцем проживання 

Показники  
продукту 

Чисельність осіб, 
які потребують 
соціального 
обслуговування 
(надання 
соціальних 
послуг), осіб 

Протяго
м року 344 344 

Показники 
ефективно

сті 

Чисельність 
обслуговуваних на 
1 штатну одиницю 
робітників, які 
надають соціальні 
послуги, осіб 

Протяго
м року 9,8 8-10 

Показники 
якості 

Відсоток осіб, 
охоплених 
соціальним 
обслуговуванням 
до загальної 
чисельності  осіб, 
які потребують 
соціальних послуг, 
% 

Протяго
м року 100 100 

Завдання 2 

Забезпечення  
проведення  
капітального 
ремонту та 
придбання  
обладнання  та 
предметів  
довгострокового 
користування  для 
утримання  в 
належному  стані 
установ соціальної 
сфери 

Протяго
м року 

Надання 
реабіліта
ційних 
послуг 
особам та 
дітям з 
інвалідніс
тю 

Надання 
реабілітаційних 

послуг особам та 
дітям з інвалідністю 

 
Вартість 
проведення  
капітального 
ремонту, тис.грн 

Протяго
м року 

297,1 
тис.грн 556,00 тис.грн 

Показник 
продукту 

Площа ремонтних 
робіт 

Протяго
м року 190 кв.м. 190 кв.м 

Показник 
ефективно

сті  

Відсоток 
відремонтованих 
площ до загальної 
площі установи, 

Протяго
м року 53% 100% 



що потребує 
ремонту, %  

     
2. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Завдання  

Здійснення 
заходів із 
забезпечення 
соціальної 
підтримки та 
надання  
соціальних 
послуг дітям, 
молоді та  сім’ям, 
які опинилися у 
складних 
життєвих 
обставинах 

Протягом 
року  

Соціальна підтримка 
сім’ям, діти та  
   молодь яких 
перебуває у складних 
життєвих  обставинах і   
потребує сторонньої 
допомоги, у тому числі 
особам, які  
постраждали від 
насильства в сім’ї та 
торгівлі людьми 
 

Показник 
затрат 

Кількість 
категорій осіб, 
які потребують 
соціальних 
послуг  

Постійно 11 11 

Показник 
продукту 

Кількість заходів 
центру щодо 
пропагування 
здорового 
способу життя, 
профілактики 
правопорушень 

Постійно 473 500 

Показники 
ефективно

сті 

Середні витрати 
на одного 
користувача 
послугами, 
проведеними 
соціальною 
службою для 
сімї, дітей та 
молоді 

Постійно 315,85грн 298,80грн 

Показники 
якості 

Відсоток 
опрацьованих 
звернень та заяв 

Постійно 100% 100% 

3.Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. 

Завдання 
 

  Здійснення 
інших заходів  у 
сфері соціального 
захисту і 
соціального 
забезпечення 

 

Постійно 

    Забезпечення  
соціального захисту 
населення , яке 
перебуває  у  складних 
життєвих обставинах у 
звязку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю 

Показник 
затрат 

  Кількість 
звернень  
громадян 

Постійно 306 430 



Показник 
продукту 

Чисельність осіб, 
забезпечених 
соціальним 
захистом  
(наданням 
матеріальної 
допомоги) 

Протягом 
року 306 430 

Показник 
ефективно

сті 

Середні витрати 
на соціальний 
захист (надання 
матеріальної 
допомоги) на 1 
особу,грн 

Протягом 
року 1062,09 988.37 

Показник 
якості 

Відсоток 
осіб,охоплених 
соціальною 
послугою до 
загальної 
чисельності осіб, 
які потребують 
соціальні послуги, 
% 
 

Протягом 
року 100% 100% 

            5. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян 

Завдання  

Забезпечення 
пільгового  
проїзду  
автомобільним 
транспортом 
окремим 
категоріям 
громадян  

 

Протягом 
року 

  

Показник 
затрат 

Витрати на 
компенсаційні 
виплати на 
пільговий проїзд 
автомобільним та 
залізничним 
транспортом 
окремим 
категоріям 
громадян 

Протягом 
року 16570.50 20000,00 

Показник 
продукту 

Кількість 
отримувачів пільг, 
осіб 

Протягом 
року 390 390 



Показник 
ефективно

сті 

Середній розмір 
витрат на 
компенсаційні 
виплати на 
пільговий проїзд 
автомобільним та 
залізничним 
транспортом  на 1 
пільговика 

Протягом 
року. грн 

42.49 51,28 

Показник 
якості 

Питома вага 
відшкодованих 
пільгових послуг 
до нарахованих, % 

Протягом 
року 

82,85 100% 

6.Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість. 

Завдання  

Фінансова  
підтримка  
громадських 
організацій, які 
об’єднують 
інвалідів, 
одиноких 
пенсіонерів з 
числа  учасників 
ліквідації 
наслідків аварії на 
ЧАЕС, вдів 
(вдівців) 
учасників 
ліквідації 
наслідків аварії на 
ЧАЕС, дітей-
інвалідів 

Протягом 
року 

 

 

Показник 
затрат 

Кількість 
осіб,зареєстрован
их на території 
громади,  
постраждалих 
внаслідок  
ліквідації аварії на 
ЧАЕС 

Протягом 
року 

388 388 

Показник 
продукту 

Кількість осіб, 
постраждалих 
внаслідок  
ліквідації аварії на 
ЧАЕС, які  

Протягом 
року 

388 388 



зареєстровані на 
території громади,  
і забезпечені 
фінансовою 
підтримкою 

Показник 
ефективно

сті 

Середні витрати 
на одну особу, в 
складі інвалідів, 
одиноких 
пенсіонерів з 
числа учасників 
ліквідації 
наслідків аварії на 
ЧАЕС, вдів 
(вдівців) 
учасників 
ліквідації 
наслідків аварії на 
ЧАЕС, дітей-
інвалідів, 
користувача 
послугою 

Протягом 
року 

52,00 52,00 

Показник 
якості 

Питома вага 
кількості  осіб, 
постраждалих 
внаслідок  
ліквідації аварії на 
ЧАЕС, які  
зареєстровані на 
території громади,  
і потребували 
фінансової 
підтримки по 
відношенню до 
кількості  осіб, які 
забезпечені 
фінансовою 
підтримкою 

Протягом 
року 

100 % 100% 

 
Здійснено Капітальний ремонт частини приміщень багатофункціонального 

центру реабілітації з утепленням фасаду по вул.Звягельська,66, місто Баранівка 
Житомирської області (Сантехнічні,електромонтажні роботи та ремонт підлоги) 
на суму 297,070 тис. грн., в т.ч. : 
- 1, 263 тис. грн. - кошти місцевого бюджету; 
- 125, 0 тис. грн. - кошти субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій; 



- 170,807 тис. грн. - кошти обласного бюджету . 
  
 
 
 З метою реалізацію державної політики з питань соціального захисту 

дітей,  запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності у структурі 
виконавчих органів міської ради функціонує служба у справах дітей Баранівської 
міської ради зі статусом юридичної особи. 

Станом на 01.10.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей 
перебувало 70 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 
20 дітей-сиріт та 49 дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Протягом 9 місяців 2019 року надано статус дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 5 дітям, 2 з них перебувають у будинку 
дитини, 3 влаштовані в сім’ї опікунів/піклувальників. 

Станом на 01.10.2019 року на обліку дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах перебувало 35 дітей.  

Протягом 9 місяців 2019 року поставлено на облік дітей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах служби у справах дітей 10 дітей. 

Протягом 9 міс. 2019 року ініційовано проведення 10 засідань Комісії з 
питань захисту прав дитини (розглянуто 61 питання). 

На засідання виконавчого комітету міської ради службою винесено на 
розгляд 49 питань для прийняття відповідних рішень. 

З початку 2019 року проведено 14 профілактичних рейдів «Діти вулиць та 
кризова сім’я» спільно з фахівцями із соціальної роботи управління соціального 
захисту населення, інспектором з ювенальної превенції Баранівського ВП 
Новоград-Волинського ВП ГУМН в Житомирській обл., директором 
благодійного фонду «Карітас-Спес Баранівка», представниками старостинських 
округів Баранівської міської ради, медичними працівникам, інспектором 
Баранівського РС УДСНС, переважна кількість яких перебуває у складних 
життєвих обставинах. 

В процесі роботи з батьками проведено бесіди щодо наслідків 
безвідповідального батьківства, профілактики нещасних випадків серед дітей, 
необхідності дотримання правил пожежної безпеки, підготовки дітей до школи, 
до осінньо-зимового періоду, а саме своєчасної заготівлі твердого палива, 
перевірки справності пічного опалення, прочищення димоходів, утеплення 
вікон, налагодження побуту та інше.  
 Протягом вказаного періоду до служби у справах дітей надійшло 115 
звернень жителів громадян з різних питань, що належать до компетенції служби 
у справах дітей 

 
Надання адміністративних послуг. 
          Щодо завдань та заходів Програми стосовно Центру надання 
адміністративних послуг у 2019 році, то Рішенням 28 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 24 січня 2019 року №1589 до існуючого переліку 
послуг додатково було затверджено ще 39 видів послуг: 2 – Баранівського 
районного управління  Головного управління Держпродспоживслужби в 
Житомирській області, 35 – відділу містобудування, архітектури, земельних 



відносин та комунальної власності виконавчого комітету Баранівської міської 
ради, 2 - відділу державної реєстрації актів цивільного стану Баранівського 
районного управління юстиції у Житомирській області. 

Також, починаючи з квітня 2019 року, мобільним сервісним центром  
МРЕО через ЦНАП Баранівської міської ради громадянам надаються послуги по 
реєстрації та перереєстрації транспортних засобів та заміні водійських 
посвідчень. 
    

За 9 місяців 2019 року громадянам було надано 3445 послуги за 84 
видами,  а саме: 
 у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, 

та громадських формувань, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
– 226 послуги; 

 у сфері надання адміністративних послуг відділом Держгеокадастру у 
Баранівському районі –2647 послуги; 

 у сфері надання адміністративних послуг відділом містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності виконавчого 
комітету Баранівської міської ради  – 425 послуг; 

 у сфері надання послуг мобільним сервісним центром МРЕО – 147 послуг. 
Також суб’єктам звернень надано 2384 консультації з різного роду питань. 

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

  
ЦНАПом Баранівської міської ради надаються послуги громадянам як 

нашої, так і інших громад.  
 

Реєстраційна служба Баранівської міської ради    на території 
об’єднаної громади здійснює державну політику у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державну реєстрацію 
юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців,  реєстрацію/зняття з реєстрації 
місця проживання/перебування осіб в межах повноважень, передбачених 



законодавством України, нормативно-правовими актами та Положенням про 
Службу. 

За 9 місяців 2019 року реєстраційною  службою надано 5509 
адміністративних послуг, у т.ч.: 

 у сфері  реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування осіб : 

 зареєстровано місце проживання 625 осіб; 
 знято з реєстрації місця проживання 702 осіб, в т.ч. по рішенню суду –

16 осіб;  
 видано довідок про реєстрацію місця проживання –1743; 
 внесено зміни, пов’язані з перейменуванням вулиць, змін нумерації 

будинків -1712; 
 видано будинкових книг -393;  

 у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців проведено державну реєстрацію:  
         - 74 фізичних осіб-підприємців, у тому числі 48,  у яких місце проживання 
зареєстроване на території  Баранівської ОТГ;  
          - 8  юридичних осіб, у т.ч. 5- здійснюватимуть діяльність на території 
Баранівської ОТГ;   
          -  змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, юридичну особу,  у 
тому числі змін до установчих документів юридичної особи –77; 
          - припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця-59, 
у т.ч. 43 осіб, у яких місце проживання зареєстроване на території  Баранівської 
ОТГ;  
           - припинено юридичних осіб в результаті  ліквідації, реорганізації – 1, 
місце розташування на території Баранівської ОТГ; 
         - внесено 4 рішення про припинення юридичної особи шляхом 
реорганізації; 
         - виправлення технічних помилок в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 4; 
        - надано виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних  осіб-підприємців та громадських формувань -107. 
           

Культура 
              Мережа закладів культури Баранівської ОТГ, складає 38 установ: 20 
сільських клубних закладів, Баранівський міський будинок культури 
ім.А.Пашкевича, 14 сільських бібліотек, Баранівська бібліотека для дорослих та 
дітей, Баранівський історико-краєзнавчий народний музей (2 відділи: музейних 
цінностей з фарфору; етнографії смт. Полянка), школа мистецтв. 
         При громаді діють колективи, які носять почесне звання «народний»  та 
«зразковий» і які в цьому році підтвердили ці звання»: 

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



           Пишається громада і 8 майстрами народної творчості, які постійно 
приймають участь  в різноманітних заходах громади, обласних та всеукраїнських 
виставках. Всі ці майстри є активними членами  творчої спілки «Розмай». 
Завдяки їй було охоплено виставковою діяльністю майстрів народної творчості 
Баранівської громади. 
          Колективи  художньої самодіяльностї Баранівської громади є активними 
учасниками масових заходів місцевого значення, обласних, Всеукраїнських  та 
міжнародних фестивалів, конкурсів. 
        Проведено слідуючі  культурні заходи, а саме: 
Благодійний вечір колядок 
Виставка «Різдвяний вернісаж» 
Свято «Водохреща» 
Урочистий мітинг з нагоди Дня Соборності 
Покладання квітів до пам’ятного знаку жертв Голокосту 
Мистецький захід для дітей з особливими потребами «від Різдва до Різдва» 
Покладання квітів з нагоди Дня народження А.Пашкевича 
Концертна програма до Дня Святого Валентина 
Покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим воїнам афганцям 
Концертна програма до Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав 
Урочисте відкриття дошки «Туристичні маршрути Баранівської ОТГ» 
 Мітинг-реквієм до Дня Героїв Небесної Сотні 
Святковий концерт до дня 8Березня за участю артистів обласної філармонії 
Урочистості з нагоди дня народження Т.Г.Шевченка 
Брали участь в обласному фестивалі «Маланка Фест» ( фольк. колектив 
«Льонок») 
Покладання квітів до пам’ятника  Т.Г.Шевченка з нагоди Дня конституції 
Молодіжний вечір з нагоди Дня молоді за участі гуртів «Ін степ», «Бріо», «Мулен 
руж», «Чорний лебідь» 
Урочистості з нагоди Дня Перемоги у Другій світовій війні 
Урочистості з нагоди Дня Європи 
Урочистості з нагоди дня Героя 
Захід до Дня матері та Дня Героя в с.Мирославль 
Святковий захід «Риб-Фест  Смолка 2019» 
Свято «Рушниками квітне Україна» с. Кашперівка 
Урочистості до Дня Державного Прапора 
Урочистості до Дня Незалежності України 
Святкування Дня селища Полянка «Harvest fest» 
Святкування днів сіл Марківка та Глибочок 
Вшанування пам’яті загиблих учасників АТО 
Святкування Дня с.Табори 
Святкування Дня міста Баранівка 
Свято врожаю в с.Рогачів «Органік Фест» 
Святкування дня с. Мирославль 
 
           На проведення даних заходів було профінансовано видатків на загальну 
суму 176847 грн. 



та на святкування Дня міста 210899,44 грн. коштів спеціального фонду, які 
надійшли як благодійна допомога.  
  
По спортивних заходах: 
     Проведено 65 місцевих та обласних (регіональних) змагань в яких взяли 
участь 1008 чоловік. Взяли участь в 2 всеукраїнських  змаганнях , де кількість 
учасників  102 чоловік,  та у 1 міжнародному змаганні – кількість учасників 16 
чоловік. 
      На проведення даних заходів витрачено  61025,00 грн. 
 
Фінансова допомога ГО «Баранівський РФК «Керамік»  становить 160000,00 грн. 
         На міському стадіоні встановлено  інформаційне табло, передане 
благодійно та придбано для нього біжучий рядок вартістю 11950,00 грн. 
 
        Придбано музичні інструменти в Баранівську школу мистецтв на загальну 
суму 25253,00 грн., з них 25000,00 грн. – субвенцію з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій та 253,00 грн.- спів фінансування із місцевого 
бюджету. 
 
      Придбано сценічні костюми в міський будинок культури ім..А.Пашкевича на 
суму 15130,00 грн. за власні кошти. 
  

Охорона здоров’я 
 
Медична галузь Баранівської  ОТГ представлена: 

Первинна ланка  
      КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської міської 
ради надає першу медичну допомогу населенню Баранівської ОТГ.  До складу 
КНП «Центр ПМСД»  Баранівської  міської ради входять: 

- лікарські амбулаторії ЗПСМ -6; 
- ФП – 14. 

Всього працює 102 чол. , з них лікарів 22 чол. 
      Кількість населення яке обслуговується  29512 чол.. Станом на 27.11.2019 
року підписано 23841 декларації із населенням. 
      За  9 місяців 2019 року придбано за  рахунок коштів НСЗУ: 
-меблі на суму 187482,00 тис. грн.., 
-автомобіль вартістю 199,99 тис. грн.., 
-принтери лазерні – 62,7 тис. грн  ( в тому числі за кошти субвенції з державного 
бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій 25,0 тис.грн.) 
-ноутбуки на суму – 19,5 тис.грн (2 шт) 
- електрокардіограф  - 152622,00 тис. грн.. (9 шт) 
- телевізор – 8436,00 тис. грн. 
- пральна машина – 7,6 тис. грн. 
- жалюзі – 5,2 тис.грн 
- мікрохвильовка – 2050,00 тис.грн. 
-конвектор – 2,1 тис. грн.. 



-стенди і вивіска – 5,4 тис.грн.  (3 шт) 
- водонагрівачі – 11560,00 тис.грн. 
- двері металопластик. – 4,7 тис. грн.. (1 шт) 
- двері міжкімнатні – 3,7 тис. грн.. (1 шт) 
- велосипед – 3,0 тис. грн. 
- умивальники – 3,5 тис.грн. 
-повірка і заправка вогнегасників – 3,9тис. грн.. 
- БПФ (принтери) – 27250,00 грн. 
- ноутбук – 8535,00 грн. 
- принтери – 25253,00 грн. 
- отоофтальмоскоп – 14100,00 грн. 
- глюкометр – 1520,00 грн. 
- тонометр – 590,00 грн. 
- пульсоксимтр – 912,00 грн. 
- ноутбук – 10987,00 грн. 
- термотестр – 1125,00 грн. 
- гігрометр ВИТ 2 – 2200,00 грн. 
- термометр електронний LD – 120,00 грн. 
- термометр медичний – 34,00 грн. 
- принтер лазерний – 5050,00 грн. 
- опромінював – 5214,00 грн. 
- БФП лазер – 5100,00 грн. 
- ресепшин – 12386,00 грн. 
- стетоскоп – 1985,00 грн. 
- штатив для пробірок – 44,00 грн.  
- лоток ниркоподібний – 282,00 грн. 
- тримач під інструменти – 94,00 грн. 
- ваги дитячі – 3900,00 грн. 
- ваги 5200 – 2770,00 грн. 
- ростомір напільний – 8120,00 грн. 
- ліхтарик діагностичний – 240,00 грн. 
- ЕДПО – 436,00 грн. 
- сумка СУМ з набором – 2875,00 грн. 
- освітлювач таблиць зору – 10320,00 грн. 
- освітлювач L – 751-ІІ – 5415,00 грн. 
- рулетка вимірювальна – 15,00 грн. 
- ширма 3-х секційна – 8340,00 грн. 
- деструктор – 8100,00 грн. 
- молоток неврологічний – 936,00 грн. 
- джгут багаторазовий – 120,00 грн. 
- дозатор Bode 3000 – 1950.00 грн. 
- лобзик – 890,00 грн. 
- шуруповерт – 780,00 грн. 
- ємкість контер полімерний д/дезінфекції та перед стерильної обробки – 1568,00 
грн. 
- джгут маніпуляційний – 92,00 грн. 
- вимірювач АТ – 340,00 грн. 



- системи моніторингу рівня глюкози в крові – 390,00 грн. 
- лоток ниркоподібний нержав. – 556,00 грн. 
-сушка для білизни – 289,00 грн. 
- дошка гладільна – 303,00 грн. 
- офтальмоскоп – 3900,00 грн. 
- ваги медичні для немовлят – 15600,00 грн. 
- шпателя для язика – 2700,00 грн. 
- моток оса – 2135,00 грн. 
- спалювач голок – 11250,00 грн. 
- опромінював – 813,00 грн. 
- лоток емальований – 588,00 грн. 
- контейнер ЕДПО 1-01 – 1372,00 грн. 
- контейнер ЕДПО 3-01 – 872,00 грн. 
- тримач настільний 500 мл. – 1650,00 грн. 
- ноутбук – 23290,00 грн. 
- шини на автомобіль – 18776,00 грн. 
  
 
Вторинна ланка  
 
 Рішенням сесії Баранівської міської ради VIII скликання за № 2226 від 
01.10.2019 року  Баранівську комунальну центральну районну 
лікарню  перетворено  у комунальне некомерційне підприємство «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради. 21.11.2019 року 
отримано ліцензію на право  здійснення  господарської діяльності  з обігу 
наркотичних засобів,  психотропних речовин та прекурсорів.  
          На даний час підприємство комп’ютеризовано на 64% від потреби. У 2019 
році на ці цілі  із місцевого  бюджету виділено 195,0 тис.грн., придбано 
принтерів - 19 шт. та ноутбуків - 18 шт. Проводиться робота щодо 
отримання  ліцензії на медичну практику. Впровадження  медичної 
інформаційної  системи планується у  І кварталі  2020 року.  
 
1. Придбано апарат для ШВЛ дорослих «Бриз» вартістю 319500 грн. 
2. В якості благодійної допомоги  отримано від БФ «Хлібний Дім» УЗД-апарат 

«УЗ-сканер/апарат УЗД» - 1 шт., інфузійних насосів «Шприцевий насос» - 5 
шт. 

3. Проведено торги по закупівлі джерела світла до ендоскопічного 
обладнання  на суму 48,0 тис.грн. 

4. Проведено ремонт санітарних вузлів у дитячому, приймальному та 
терапевтичному відділеннях на загальну суму 248, 0 тис.грн.  

 
   
Землеустрій громади. 

Протягом 9 місяців 2019 року в сфері будівництва, архітектури та 
земельних відносин: 



- затверджено «Детальний план території земельної ділянки для 
містобудівних потреб в межах вулиць Заводська, Промислова, Шкільна в 
смт.Полянка Баранівського району Житомирської області»; 

- затверджено «Детальний план території земельної ділянки комунальної 
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади орієнтовною площею 
0,0900 га зі зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства на землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 
вул.Молодіжна,12 в селі Рогачів Баранівського району Житомирської області»; 

- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Звягельська, 
Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Древлянська у місті Баранівка Житомирської 
області для уточнення місця розміщення об’єкта реконструкції по вулиці 
Звягельській,17 (Баранівська загальноосвітня школа №2 імені О.Сябрук) та 
зупинки громадського транспорту»; 

- проведено аналітичну роботи щодо укладених договорів оренди землі; 
всього за 9 місяців 2019 року укладено  

- продовжується формування єдиного реєстру громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на 
квартирному обліку; всім громадянам, які перебувають на черзі для поліпшення 
житлових умов, надіслано повідомлення про необхідність поновлення 
документів, що дають право на включення до вищезгаданої черги; новий реєстр 
буде сформовано станом на 01.01.2020 року; 

- укладено угод про соціальне партнерство на суму 475,3 тис. грн.; за 9 
місяців сплачено коштів на суму 283,2 тис. грн.; 

- постійно проводиться контроль за використанням та охороною 
земель комунальної форми власності, додержання землевласниками та 
землекористувачами земельного та екологічного законодавства, 
встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх 
цільового призначення та умов надання; 
- вживаються заходи щодо усунення порушень норм чинного земельного 
законодавства України на території громади, оперативне інформування 
компетентних органів про будь-які випадки порушення земельного 
законодавства на території громади; 
- передача земельних ділянок комунальної форми власності у власність 
громадян та юридичних осіб, надання та вилучення земельних ділянок у 
користування із земель комунальної форми власності відповідно до 
Земельного кодексу України, участь у підготовці матеріалів для 
оформлення договорів оренди землі. 
 

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

- Триває «Будівництво прозорого офісу з блокованими 
приміщеннями торгово - тренінгового центру за адресою , вул. 



Звягельська, 7б, м. Баранівка, Баранівського району, Житомирської 
області». 

- Тривають завершальні роботи по «Будівництву міні-сироварні за 
адресою вул. Молодіжна, 12, с. Рогачів Баранівського району 
Житомирської області». 

- Під’їздна дорога до міні - сироварні в с. Рогачів Баранівського 
району Житомирської області в стадії завершення. 

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

        В рамках проекту створено КУ «Агенція місцевого розвитку».  Метою 
установи є розробка та сприяння реалізації стратегії розвитку об`єднаної 
територіальної громади ( далі ОТГ), надання аналітичної підтримки цьому 
процесу, залучення для проектів розвитку ОТГ позабюджетних фінансових та 
інших ресурсів, інвестицій, а також налагодження партнерських відносин з 
містами побратимами та донорськими організаціями. 
1.  Розроблено та подано на затвердження «Програма розвитку та підтримки 

аграрного комплексу Баранівської міської ОТГ за пріоритетними напрямками 
на період до 2020 року». Узагальнено та подано на затвердження «Дорожню 
карту – 2019». 

2.  Реконструйовано нежитлового приміщення  для встановлення охолоджувача 
молока  для потреб СОК «Мілка – 2018». 

Баранівський міжшкільний ресурсний центр – пілотний проект, 
аналогів якому немає в Україні. Його інноваційністю є те, що доступ до 
обладнання мають не тільки учні, а й місцева молодь та люди старшого віку, 
які можуть відвідувати заняття, вчитися використовувати обладнання, 
розвивають  підприємницькі навички.  На даний час технічний коворкінг 
виготовляє будь-які вироби із дерева, від дерев’яної лопатки до меблів. 
Швейний-як надає послуги із ремонту одягу так і його виготовляє. А також не 
пасе задніх ЗD моделювання та тепличний коворкінг – на одному можливо 
виготовити запасні частини із пластику до будь якої техніки, брелоки, 
різноманітні моделі, а на другому вирощується різна рослинність, також 
планується в тепличному коворкінгу  зайнятися грибництвом. 
 
      За звітний період  Баранівською міською радою отримано субвенцію з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад у 2019 році в сумі 5582,300 тис. грн. ,яка 
розподілена на слідуючі об’єкти: 

№ 
п/
п 

Найменування проекту, його  
місцезнаходження,  вид робіт 

Результативніст
ь реалізації 

проекту 

Кошторисн
а вартість 
об’єкта, 

тис. 
гривень 

Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень: 

Усього 

в тому числі за рахунок: 

субвенції  
коштів 

місцевог



о 
бюджету 

Інших 
джерел      
фін-ня 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1 

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

обєкт 6708,128 6460,428 534,640   5925,788 

2 

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

обєкт 53003,980 25932,058 1916,076   24015,982 

3 

Будівництво водозабірної 
свердловини для 
водопостачання міні 
сироварні за адресою : 
вул. Молодіжна, 12 с. 
Рогачів Баранівського 
району , Житомирської 
області (код CVP ДК 
021:2015 45000000-7 
«Будівельні роботи та 
поточний ремонт») в 
рамках реалізації проекту 
«Молодіжний кластер 
органічного бізнесу 
Баранівської міської ОТГ» 
, що фінансується 
Європейським Союзом 

обєкт 714,901 689,963 672,231 10,045 7,687 

4 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Смолдирівська 
с.Рогачів Баранівського 
району Житомирської 
області 

обєкт  
(протяжність  

390 п.м.) 
41,273 41,273 41,273     

5 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття  по 
вул. Івана Франка, по 
пров.Колгоспний в 
с.Рогачів Баранівського 
району 

обєкт  
(протяжність  

515  п.м.) 
150,004 150,004 150,004     

6 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття  по 
вул. Шкільна  в с.Явне 
Баранівського району 

обєкт  
(протяжність  

664  п.м.) 
299,890 299,890 299,890     

7 
Капітальний ремонт «Алеї 
Слави» в м. Баранівка 
Житомирської області  

обєкт 837,836 816,170 816,170     

8 

Капітальний ремонт  
дорожнього покриття  по 
пров. Л.Українки та 
вул.Садовій в с.Смолдирів 
Баранівського району 

обєкт  
(протяжність  

533  п.м.) 
299,988 299,988 299,988     



9 

Капітальний ремонт  
дорожнього покриття  по 
вул. Шосейна в 
с.Берестівка  
Баранівського району 

обєкт  
(протяжність  

680  п.м.) 
299,986 299,986 299,986     

10 

Капітальний ремонт  
дорожнього покриття  по 
вул. В.Новіцького в 
с.Климентіївка  
Баранівського району 

обєкт  
(протяжність  

469  п.м.) 
150,070 150,070 150,070     

11 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Полонська та 
вул.Пушкіна в с.Гриньки,   
Баранівського району, 
Житомирської області  

обєкт  
(протяжність  

1430 п.м.) 
105,043 105,043 102,439 2,604   

12 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Щукіна та 
вул.Польова в с.Йосипівка 
Баранівського району 

обєкт  
(протяжність  

260 п.м.) 
69,729 69,729 68,000 1,729   

13 

Капітальний ремонт 
Мирославського закладу 
дошкільної освіти 
с.Мирославль по 
вул.Радулинська,1 
Баранівського району, 
Житомирської області 

обєкт 299,954 299,954 231,533 68,421   

  Всього: 
  

62980,78
2 

35614,55
6 

5582,30
0 82,799 

29949,45
7 

           
      Також отримано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
275,0 тис. грн. на наступні об’єкти: 
 

№ Назва проекту 
Виділено у 
2019 році   Разом 

співфінансування 
1 2 3 4 5 

3 
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. 
Молодіжна , вул. Південна в смт.Полянка 
Баранівського району Житомирської області 

30,000 0,304 30,304 

5 Кап.ремонт вуличного освітлення   с.Зеремля 
Баранівського району Житомирської області 

25,000 0,253 25,253 

6 
Капітальний ремонт вуличного освітлення  в 
с.Марківка Баранівського району Житомирської 
області 

25,000 0,253 25,253 

7 Капітальний ремонт вуличного освітлення  с.Суємці 
Баранівського району Житомирської області 

25,000 0,253 25,253 

11 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування (дитячий майданчик "Кукурузник") 
для встановлення за адресою вул.Поліська,2 
м.Баранівка, Житомирської області 

30,000 0,354 30,354 



12 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування (гумове покриття на дитячий 
майданчик) для встановлення за адресою 
вул.Поліська,2 м.Баранівка, Житомирської області 

50,000 0,506 50,506 

16 
Капітальний ремонт вуличного освітлення  в 
с.Кашперівка  Баранівського району Житомирської 
області 

25,000 0,253 25,253 

17 
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування (комп'ютерна техніка)  для 
Баранівської ЗОШ І-ІІ ст.  Житомирської області 

30,000 0,304 30,304 

18 Капітальний ремонт огорожі с.Лісове Баранівського 
району Житомирської області 

35,000 0,354 35,354 

  Всього: 275,000 2,834 277,834 

 
Інші субвенції 
 

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

- КУ «АМОР» - 322,8 тис. грн.; 
- КП «Трудовий архів» - 83,700 тис грн.; 
- Баранівська районна Рада ветеранів – 18,0 тис. грн.; 
- КП «Баранівський МРЦ» -  82,0 тис.грн. 

 
 
На  виконання програм: 

- забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні на 
самообслуговування – 42,0 тис. грн.,  

- ГО «ТМР «Смолка»  для зариблення водойм – 50,0 тис. грн. 
- Оздоровлення дітей – 346,1 тис. грн. 
- Одноразова матеріальна допомога 323,8 тис. грн.; 
- До дня захисту дітей - 4,0 тис.грн.; 
- Пільгове перевезення автотранспортом – 16,6 тис. грн.; 
- «Спілка Чорнобильців» - 20,0 тис. грн.; 
- Програми та заходи по медицині – 967,0 тис. грн. 

 
 
Головний бухгалтер                                                               Л.А.Цимбалюк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                                № 2365 
                                                             
 
Про надання дозволу Баранівській міській раді 
на передачу в оренду частини адмінприміщення  
сільської ради в с. Рогачів, що знаходиться 
у комунальній власності Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади 
 
 
      Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до рішення 21 сесії 8 скликання Баранівської міської ради №1188 від 21.06.2018р. «Про 
затвердження Положення про оренду комунального майна Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади», розглянувши клопотання начальника ЦПЗ №4 щодо передачі в 
оренду частини приміщення, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово – 
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 
послуг, міська рада. 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
        1.Надати дозвіл Баранівській міській раді передати в оренду частину адмінприміщення 
сільської  ради загальною площею 44,9 кв.м. (кабінети: №3 – 15,7 кв.м., №4 – 17,4 кв.м., №5 – 
11,8 кв.м.) за адресою с. Рогачів вул. Молодіжна,1 Акціонерному Товариству «Укрпошта», 
терміном на 2 роки 11 місяців.  
        
        2.  Встановити орендну плату на 2019р. у розмірі 1 (одна) грн. в рік без ПДВ. 
 
        3. Міському голові заключити договір оренди відповідно до чинного законодавства. 
 
        4. Контроль за виконанням рішення покласти на   заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на постійну комісію з питань 
житлово - комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                                      А.О.Душко 
 
 
 

 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                                         № 2366 
 
Про включення до переліку об’єктів 
комунальної власності, що підлягають 
приватизації в 2020 році  
 
 
     Керуючись Законом Україні п.7ст.11  «Про приватизацію державного і 
комунального майна», ст.26 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до рішення 29 сесії 8 скликання  від 12 березня 2019 року № 1782 
«Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів 
комунальної власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади до 
переліків об’єктів, що підлягають приватизації та затвердження Положення про 
діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної 
власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади» з метою 
забезпечення прозорого процесу при вирішенні питань, пов’язаних з відчуженням 
об’єктів комунальної власності, та заслухавши інформацію начальника відділу 
містобудування, архітектури,земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради Шевчук О.Г. про необхідність включення до переліку 
об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації в 2020 році, враховуючи 
рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1.Включити до переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації в 2020 році, об’єкт нерухомості комунальної власності Баранівської 
об’єднаної територіальної громади – нежитлова будівля заводоуправління загальною 
площею 579,8 м.кв., яка розташована в м. Баранівка, вул. Соборна 55а. 
 
      2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Савчук В.А. та на постійну комісію з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного (Нечипорук Д.В.) 
 
 
Міський голова                                                                                         А.О.Душко 
 
 

 
 
 
 



 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
38 сесія 8 скликання 

 
06 грудня 2019 року                                                                         № 2566 
 
Про надання дозволу на виготовлення  
топографо-геодезичних вишукувань  
для містобудівних потреб в с. Вірля  
вул. Центральна, 12 на території Баранівської  
об’єднаної територіальної громади 
  
                Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. щодо необхідності надання 
дозволу на виготовлення топографо-геодезичних вишукувань для містобудівних 
потреб, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони природного 
навколишнього середовища, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
                 1. Баранівській міській раді в особі міського голови Душка А.О. замовити 
виготовлення топографо-геодезичних вишукувань для містобудівних потреб на 
земельній ділянці в с. Вірля вул. Центральна, 12 на території Баранівської об’єднаної 
територіальної громади. 
 
                  2. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності (Шевчук О.Г.) провести фінансовий розрахунок за виконані роботи із 
організацією, яка має відповідну ліцензію на виконання топографо-геодезичних 
вишукувань. 
 
                  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
середовища. 
 
 
Міський голова                                                                                            А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія 8 скликання 

 
 

06 грудня  2019 року                                                                     № 2567 
 
 
Про внесення змін до рішення 32 сесії  
8 скликання №1931 від 04.07.2019року  
«Про затвердження переліку проектів  
реалізація яких запланована на 2019 рік  
за рахунок коштів субвенції з державного  
бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури Баранівської об’єднаної 
територіальної громади» 
 
                  Керуючись ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Бюджетним Кодексом України та відповідно до Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 №200 , заслухавши та 
обговоривши зміни до проектів, реалізація яких запланована на 2019 рік за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури Баранівської об’єднаної територіальної громади , 
міська рада 
  
 
ВИРІШИЛА:  

 
     1. Внести зміни до рішення 32 сесії 8 скликання №1931 від 04.07.2019року 

«Про затвердження переліку проектів реалізація яких запланована на 2019 рік за 
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури Баранівської об’єднаної територіальної громади», а 
саме в п.1 Додаток 1 викласти в новій редакції. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Савчука В.А. та на комісію з питань планування, бюджету, 
фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).  
 
 
  
Міський голова                                                                              А.О.Душко      
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
38 сесія  8  кликання 

 
06 грудня  2019  року                                                       №  2568 
 
Про приєднання до ініціативи  
«Громада дружня до дітей  
та молоді». 
 
 
 У зв’язку з підписанням Урядом України Меморандуму щодо 
впровадження ініціативи «Громада дружня до дітей та молоді» в Україні,   
враховуючи те, що ініціатива стимулює розвиток місцевої соціальної 
інфраструктури та формування широкого спектру соціальних, культурних, 
освітніх та медичних послуг для дітей, сімей та молоді, відповідно порядку 
приєднання до даної ініціативи, керуючись ст.26 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Приєднатися до ініціативи «Громада дружня до дітей та молоді». 
 
 2. Начальнику  управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради (Цицюра В.О.) підготувати ініціативний лист до ЮНІСЕФ  до 15 
грудня 2019 року.  
 
 3. Відділу організаційно-кадрової роботи (Костецька О.Д.) направити 
копію даного рішення та ініціативний лист Голові Представництва ЮНІСЕФ в 
Україні.  
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Пашкевич А.А.). 
 
 
Міський голова                                                                    А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
38 сесія  8 скликання 

 
06 грудня  2019 року                                                                    № 2569 
 

  
Про звернення депутатів Баранівської  
міської ради до голови Баранівської  
районної ради, голів Довбиської та  
Дубрівської ОТГ,  голів Кам’янобрідської  
та Першотравенської селищних рад щодо 
спільного фінансування комунального  
некомерційного підприємства «Баранівська  
центральна районна лікарня» 

  
 Відповідно до ст. ст. 26, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
  
 1. Схвалити текст звернення депутатів Баранівської міської ради щодо 
спільного фінансування комунального некомерційного підприємства 
«Баранівська центральна районна лікарня»  до голови Баранівської районної 
ради, голів Довбиської та Дубрівської ОТГ,  голів Кам’янобрідської та 
Першотравенської селищних рад (текст звернення додається). 

 
 2. Доручити міському голові Душку А.О. підписати  звернення. 

 
 3. Надіслати  звернення до голови Баранівської районної ради, голів 
Довбиської та Дубрівської ОТГ,  голів Кам’янобрідської та Першотравенської 
селищних рад.  

 
  
 Міський голова      А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 



Звернення 
депутатів Баранівської міської  ради до до голови Баранівської районної ради, 
голів Довбиської та Дубрівської ОТГ,  голів Кам’янобрідської та 
Першотравенської селищних рад щодо спільного фінансування комунального 
некомерційного підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» 
 
 Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» з 1 квітня 2020 року по Програмі медичних гарантій 
Національна служба здоров'я України буде закуповувати медичні послуги  і 
оплачувати їх за договором у закладах  вторинного рівня надання медичної 
допомоги. Для заключення договору з НСЗУ  КНП «Баранівська ЦРЛ» 
Баранівської міської ради повинна мати ( згідно табеля оснащення) сучасну  
діагностичну апаратуру для проведення скринінгових діагностичних обстежень 
та надання планової і ургентної медичної допомоги населенню усього 
Баранівського району. Крім того, за умовами договору, заклад повинен повністю 
бути комп’ютеризований для підключення до мережі «Електронне здоров’я» для 
обміну інформації через центральну базу даних. 
 
           Самотужки, за рахунок власних коштів, Баранівській ОТГ реалізувати 
закупівлю обладнання і техніки для закладу неможливо. 
 
          Оскільки заклад обслуговує пацієнтів з Довбиської, Кам’янобрідської, 
Першотравенської селищних та Дубрівської сільської рад необхідно об’єднати 
фінанси всіх місцевих бюджетів Баранівського району аби  забезпечити умови 
для підписання КНП «Баранівська ЦРЛ» договору з НСЗУ. 
 
          Просимо прийняти позитивне рішення щодо спів фінансування закупівлі 
обладнання та техніки для надання медичної допомоги. 
 
          Список обладнання: 
відеоендоскопічне обладнання вартістю 1 311 тис. грн.; 
УЗД апарат з укомплектуванням датчиками для всіх видів досліджень 
вартістю1900,0 тис. грн.; 
дефібрилятор-монітор вартістю 211 159 грн.; 
відеоприставка для кольпоскопії вартістю 40 тис. грн. ; 
очний пневмотонометр вартістю 100 тис. грн.; 
 аудіограф вартістю 70 тис. грн.; 
електрокардіограф 12 канальний вартістю 34 133 грн. ; 
автоматичний гематологічний аналізатор вартістю 216 тис. грн. 
проявочна машина вартістю 199, 5тис. грн.     
 
          Також просимо сприяння у придбанні санітарного автомобіля класу "В" 
або "С"вартістю 1 500 тис. грн. 
 
           Для забезпечення закладу комп’ютерною технікою необхідно додатково 
придбати 12 комплектів ноутбуків і принтерів вартістю 120 тис. грн. 
 



 Враховуючи вищевикладене Баранівська міська рада пропонує розглянути 
питання щодо підписання угоди про співробітництво територіальних громад в 
частині спільного фінансування КНП «Баранівська центральна районна 
лікарня». 
  
 Звернення прийнято на 38-ій сесії 8 скликання Баранівської міської  ради 
06 грудня 2019 року. 
 
 
Міський голова    А.О.Душко 
 
 
 


