БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 114

Про внесення змін до бюджету
Баранівської міської територіальної
громади на 2021 рік
(06511000000) код бюджету
На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу
України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи звернення розпорядників коштів та рекомендації
постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту і зв’язку, Баранівська міська рада
ВИРІШИЛА
1. Внести зміни до рішення 3 сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2020
№ 65.
1.1. В пункті 1 підпункті 1) 196188479 гривень, 186119769 гривень та
10068710 гривень замінити відповідно цифрами 196438479 гривень,
186324506 гривень та 10113973 гривень.
1.2. В пункті 1 підпункті 2) цифри 194291329 гривень, 183222619 гривень та
11068710 гривень замінити відповідно цифрами 194541329 гривень,
182685688 гривень та 11855641 гривень.
1.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит загального
фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 3638818 гривень,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з
додатком № 2 до цього рішення».
1.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за
спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади в сумі 1741668
гривень, з них:
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі
3638818 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у
сумі 1897150 гривень, напрямом використання якого визначити погашення
місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації
НЕФКО, згідно з додатком № 2 до цього рішення».

1.5. В пункті 6 цифри 1312800 гривень замінити на 1339400 гривень.
2. Додатки № 1 - 6 викласти в новій редакції.
3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту і зв’язку.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення 5 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 26.01.2021 р. № 114

Матеріали до розгляду на бюджетній комісії Баранівської міської ради
22.01.2021
В зв’язку з рішенням сесії Житомирської обласної ради від 24.12.2020,
надходженням звернень розпорядників бюджетних коштів міського бюджету
пропонується внести наступні зміни до міського бюджету:
До розпису доходів загального фонду:
- збільшити доходи в частині ККД КДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого
бюджету» – 100000,00грн.
До розпису доходів спеціального фонду:
- збільшити доходи в частині ККД КДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого
бюджету» – 150000,00грн.
До розпису видатків загального фонду:
- збільшити асигнування по КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності
палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних
закладів» в сумі 100000,00грн. по КЕКВ 2210 за рахунок іншої субвенції з
обласного бюджету на придбання предметів довготривалого користування
(вхідні двері та віконні склопакети для будинку культури с.Кашперівка,
сільських клубів с.Зеремля,с.Вірля.
До розпису видатків спеціального фонду:
- збільшити асигнування по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в
сумі 100000,00грн. по КЕКВ 3110 на придбання комплектів меблів для
Баранівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу "Сонечко";
- збільшити асигнування по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою
населених пунктів» в сумі 50000,00грн. по КЕКВ 3110 на придбання
дитячого майданчика для встановлення на території Баранівської міської
ради
Відповідно до звернень головних розпорядників коштів міського бюджету:
1) відділу освіти Баранівської міської ради
По загальному фонду:
- зменшити асигнування по КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої
освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі 636931,00грн. по КЕКВ
2275.
По спеціальному фонду:
- збільшити асигнування по КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої
освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі 236931,00грн. по КЕКВ
3142.
- збільшити асигнування по КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевих
бюджетів» в сумі 400000,00грн. по КЕКВ 3220.
Крім того, надійшли звернення щодо виділення коштів від:
- Відокремлений підрозділ Української спілки ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів) у місті Баранівка;
- Баранівської організації ветеранів;
- УСЗН Баранівської міської ради.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесії 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 115

Про виконання «Програми соціального
і економічного розвитку Баранівської
міської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік» за 2020 рік
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, відповідно до Закону України «Про
державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного
розвитку України», заслухавши інформацію начальника відділу - головного
бухгалтера відділу бухгалтерського обліку Цимбалюк Л.А. про виконання
«Програми соціального і економічного розвитку Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» за 2020 рік, міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома звіт про виконання «Програми соціального і
економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік» за 2020 рік (додається).
2.
Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій
об’єднаної
територіальної
громади
відповідно
до
повноважень
проаналізувати роботу ввірених підприємств за 2020 рік, виявити причини
допущених недоліків та накреслити конкретні заходи щодо їх усунення.
Особливу увагу звернути на ефективність використання ресурсів:
земельних, виробничих, трудових, фінансових, реалізацію заходів з
енергозбереження, залучення інвестицій, банківських кредитів та інших
грошових ресурсів у виробничу діяльність, а також погашення
заборгованості по всіх платежах до бюджету.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,
транспорту і зв’язку.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення 5 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 26.01.2021 р. № 115

Звіт про виконання «Програми соціального і економічного
розвитку Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік»
за 2020 рік
З початку 2020 року робота виконавчого комітету міської ради та
його структурних підрозділів була направлена на реалізацію завдань та
заходів Програми соціального і економічного розвитку Баранівської міської
об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік.
Внесені зміни спрямовані на підвищення рівня благоустрою та
інфраструктури населених пунктів Баранівської територіальної громади.
Завдяки
виваженій та принциповій позиції виконкому ради
забезпечено
стабільність на території ради по основним напрямкам
забезпечення життєдіяльності ОТГ.
Бюджет громади
Показники дохідної частини міського бюджету в 2020 році
формувалися на базі чинних Бюджетного та Податкового кодексів України,
а також змін до національного законодавства, пов’язаних із подоланням
наслідків пандемії COVID -19. Значиму частину доходів склали показники
власних надходжень.
Відтак, сума власних надходжень до загального фонду місцевого
бюджету за 12 місяців 2020 року досягла показника 71 866,9 тис. грн. (99%
від планового обсягу). Бюджет загального фонду в частині власних
надходжень не виконано на 622,3 тис. грн.(таблиця 1).
При аналізі дохідної частини
враховано:

бюджету громади у 2020 році

було

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку
прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2019 рік, очікувані
надходження на 2020 рік, без надходжень на 2021 рік по Першотравенській
селищній раді;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2017 2019 років та 12 місяців 2020 року, норми чинного Бюджетного та
Податкового кодексів України при обчисленні податків та зборів,
враховуючи при цьому нормативи їх зарахування до відповідних бюджетів;
- зміни податкового та бюджетного законодавства;
- інші показники.

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для
розрахунку надходжень податку на доходи фізичних осіб виступав показник
витрат на оплату праці, який включав у себе фонд оплати праці найманих
працівників та грошового забезпечення військовослужбовців, допомогу по
тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування, винагороду за
цивільно – правовими договорами.
Аналіз виконання дохідної частини загального
фонду бюджету Баранівської ОТГ
за січень-грудень 2020 року
Таблиця 1 тис.грн.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Власні надходження
Податок та збір на доходи
фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
комун.власності
Рентна плата за спец. викор.
лісов. рес. ( головне
користування )
Рентна плата за
спец.використання лісових
ресурсів ( місц. значення)
Рентна плата за користув.
надрами загальнодерж. значення
Рентна плата за користування
надрами місцевого значення
Акцизний податок з реалізації
підакцизних товарів
Податок на нерухоме майно,
відмінне від земел.ділянки
Плата за землю
Єдиний податок
Акцизний податок з виробленого
в Україні пального
Акцизний податок з ввезеного на
митну територію України
пального
Державне мито
Інші надходження
Транспортний податок з
юридичних осіб
Адміністративні штрафи та інші
санкції
Плата за надання інших
адміністративних послуг
Туристичний збір
Орендна плата за водні об'єкти
Разом загальний фонд

Затв.
план на
2020 рік

Уточ. план на
січеньгрудень2020
року

Надійшло
ст. на 01.01.
2021 року

+ ; - до
уточн.

% викон.
до уточ.

48679,8

46002,2

43394,1

-2608,1

94,3

0,0

1,3

1,3

0,0

100,0

600,0

1100,0

1391,7

291,7

126,5

2000,0

2400,0

2950,3

550,3

122,9

10,0

4,8

4,9

0,1

102,1

30,0

30,0

34,9

4,9

116,3

1160,0

1064,0

1077,9

13,9

101,3

780,0
5350,0
12900,0

684,0
5925,3
12143,0

692,8
6726,0
12226,3

8,8
800,7
83,3

101,3
113,5
100,7

430,0

480,0

553,3

73,3

115,3

1850,0
60,0
0,0

1850,0
60,0
75,0

1934,4
114,9
88,2

84,4
54,9
13,2

104,6
191,5
117,6

0,0

25,0

25,3

0,3

101,2

0,0

65,5

65,6

0,1

100,2

1150,0
0,2
0,0

579,1
0,0
0,0

584,3
0,0
0,7

5,2
0,0
0,7

100,9
0,0
0,0

75000,0

72489,2

71866,9

-622,3

99,1

Стосовно спеціального фонду бюджету виконання за 2020 рік складає
5683,0 тис. грн., надходження отримано здебільшого від надання послуг
бюджетними установами та організаціями (5170,1 тис. грн.). Бюджет
спеціального фонду в частині власних надходжень виконано на 99,6%
(таблиця 2).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (власні надходження)
Таблиця 2
№
п/п

1
2
3
6
7

Власні надходження
Грошові стягн.за шкоду
запод.поруш. законод.про охорону
навкол.прир.серед.
Власні надходження бюджетних
установ
Продаж земель
несільськогоспод.призначення
Екологічний податок
Кошти від відчуження майна
Разом спеціальний фонд
Всього по району

Затв. план
на 2020 рік

Уточ. план
на січеньгрудень2020
року

Надійшло ст.
на 01.01.
2021 року

+ ; - до
уточн.

% викон.
до уточ.

40,0

40,0

9,8

-30,2

24,5

3941,1

3941,1

5170,1

1229,0

131,2

4777,9
62,5
400,0
9221,5
84221,5

776,0
62,5
515,0
5334,6
77823,8

165,1
56,0
282,0
5683,0
77549,9

-610,9
-6,5
-233,0
348,4
-273,9

21,3
89,6
54,8
106,5
99,6

Інші субвенції
На утримання установ, що знаходяться на території Баранівської ОТГ
були виділені кошти:
- КУ «АМОР» - 445,9тис. грн.;
- КП «Трудовий архів» - 174,3 тис грн.;
- КП «Баранівський МРЦ» - 1 033,8 тис.грн.
На виконання програм:
- забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні на
самообслуговування – 110,4 тис. грн.,
- Одноразова матеріальна допомога 144,1 тис. грн.;
- «Спілка Чорнобильців» - 20,0 тис. грн.;
- Програми та заходах по медицині – 1423,8 тис. грн.
- Підтримка розвитку футболу – 130,0 тис.грн.
- Розвиток фізичної культури – 71,9 тис.грн.
- Розвиток культури 23,5 тис.грн.
Органи місцевого самоврядування
В 2020 році здійснювалося надання консультацій, роз'яснень установам,
підприємствам, організаціям і громадянам, що зверталися з питань
компетенції відділів, що функціонують у міській раді.
Протягом звітного року підготовлено та проведено 11 сесій міської
ради та 4 позачергових засідання, на яких прийнято 453 рішення.
За 2020 рік проведено 21 засідання виконавчого комітету міської ради
на яких прийнято 193 рішення.
За звітний період міським головою видано 1033 розпорядження, з них:
- основна діяльність – 374;
- особовий склад (кадрові) – 294;
- щорічні оплачувані відпустки та відпустки у зв’язку з навчанням 214;
- короткострокові відрядження – 151.

За 2020 рік до Баранівської міської ради надійшло 354 звернення, які
розглянуто та надано відповіді, в тому числі 151 звернення - на отримання
одноразової грошової допомоги на лікування та у зв’язку з важким
матеріальним становищем на загальну суму 425,1 тис. грн.
З метою забезпечення прозорості та відкритості у діяльності
Баранівської об’єднаної територіальної громади спеціалістами, в межах їх
повноважень, постійно розміщується відповідна інформація про свою
діяльність (зокрема рішення сесій) на офіційному веб-сайті громади. Будь-які
фінансові дії відображаються в електронній системі публічних закупівель
ProZorro та Е-Дата.
На утримання органів місцевого самоврядування в 2020 році здійснено
видатків із загального фонду бюджету на загальну суму 15 712 60 грн. , з них
видатки становлять на:
- оплату праці та нарахування на оплату праці – 14 742 197 грн.;
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів 202
860грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 405 536 грн.;
- видатки на відрядження – 32 159 грн.;
- оплата комунальних послуг – 288 725 грн.;
- інші поточні видатки (податки) - 41 124 грн.
Кредиторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2021 року
становить 28 376 грн.
Надходження по спеціальному фонду за оренду приміщень у 2020 році
становлять 35 607 грн., видатки становлять 34857 грн., з них:
- придбання ПММ, канц. товарів та господарських товарів - 20 850
грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 14 007 грн.
Інші видатки загального фонду у сфері державного управління
становлять 300 194 грн., з них:
- придбання квіткової та сувенірної продукції – 183 846 грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 27 156 грн.;
- видатки на відрядження – 4 740 грн.;
- виплати до грамоти міської ради – 64 876 грн.;
- інші поточні видатки – 19 576 грн.
За рахунок даних коштів були здійснені видатки згідно Програми «Фонд
на виконання депутатських повноважень». За 2020 рік депутатами міської
ради було використано 20 997 грн. (виплата матеріальної допомоги,
придбання сувенірної продукції та господарських матеріалів).
Благоустрій населених пунктів ОТГ
Проводилася і проводиться системна робота з благоустрою території
Баранівської ОТГ.
Загалом на благоустрій населених пунктів громади за 2020 рік із
загального фонду бюджету витрачено 7 304 240
грн. з них видатки
становлять на:
- оплату праці та нарахування на оплату праці – 5 172 382 грн.;

- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів - 974 132
грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 472 074 грн.;
- оплата комунальних послуг – 682 000 грн.
- навчання спеціалістів – 3 652 грн.
На території Баранівської ОТГ проводяться роботи по вивезенню
сміття від населення та юридичних осіб, благоустрою кладовищ, прилеглих
територій до магазинів та інших закладів комерційного призначення. Станом
на 01.01.2021 року укладено :
у місті - 3651 договір, що становить 80 % від загальної кількості
домоволодінь;
по старостатах громади - 3015 договорів, що становить 66,7%.
Від юридичних осіб (215 договорів по місту та 43 договори по
населених пунктах громади). За 2020 рік було вивезено на сміттєзвалище
5 249,5 тон сміття.
Спецавтомобілем (автовишка), здійснюються висотні роботи, в тому
числі зрізання аварійних дерев на території Баранівської громади. Протягом
року видалено 20 дерев на приватних територіях за заявами громадян,
проведено кронування 70 дерев, видалено 110 аварійних дерев згідно
проведених обстежень. Витрати на утримання даної вишки за рік становлять
277,9 тис. грн.
На придбання електротоварів витрачено 220,5 тис. грн.
Придбано посадкового матеріалу та висаджено на клумбах міста на
суму 38,9 тис. грн.
Протягом року проводився ямковий ремонт або ремонт дорожнього
покриття шляхом підсипання відсівом або щебеневою сумішшю,
грейдерування доріг громади.
Доходи по спеціальному фонду за надані послуги відділом благоустрою
та ЖКГ Баранівської міської ради
грн.
№
2019 рік
2020 рік
з/п
Назва послуг
Порівняння
1
Вивезення сміття від
647 513
+ 116 554
530 959
населення
2
Вивезення сміття від
441836
+ 45 114
396 722
юридичних осіб
3
Вивезення сміття від
427169
+ 177 723
249 446
населення по старостатах
4
Послуги ринку
132 806
71 781
- 61 025
5
Оренда приміщень
34 942
35 607
+ 665
6
Ритуальні послуги
60 950
65 540
+ 4 590
7
Оренда торгового місця
55 886
+ 20 444
35 442
(реклама)

8
9

Послуги по наданню довідок
Продаж металобрухту
Всього:

31 565
0
1 472 832

16 752
4 802
1 766 886

-

14 813
+ 4 802
+ 294 054

В 2020 році за надані послуги по спеціальному фонду надійшло
1 766 886 грн. та здійснено видатків на загальну суму 1 729 241 грн. , з них
видатки становлять на:
- придбання ПММ, запасних частин та господарських товарів - 1 153
250 грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 259 755 грн.;
- оплата комунальних послуг – 212 664 грн.;
- навчання працівників – 2 726 грн.;
- інші поточні видатки (податки) - 77 220 грн.;
- придбання захисного обладнання та РРО – 23 626 грн.
В 2020 році придбано піщано-сольової суміші 58т. на суму 21 010 грн.,
щебеневої суміші 1610 т на суму 203 745 грн., відсіву 40т. на суму 4 000 грн.,
асфальто-бетону 28,93 т. на суму 52 080 грн. та піску 610 м.куб. на суму 58
560 грн. ВКФ «Урарту» здійснено грейдерування доріг на 63 120 грн.,
проведений поточний ремонт струменевим методом вулиць м.Баранівка на
суму 373 796 грн.
ТОВ «БТТ Агро» в рахунок угоди про соціальне партнерство від
02.01.2020 р. №2 було виділено 205,87 т. щебеневої суміші на суму 34 999
грн, яка використана для підсипання вулиць в с.Суємці.
КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, лазні , готелю, реалізацію піску та ін..
Основним завданням підприємства є надання якісних послуг
споживачам при відсутності збитковості підприємства.
В 2020 році придбано новий блок повітродувки (90,0 тис. грн.) для
забезпечення безперебійної роботи очисних споруд та проведено діагностику
та капітальний ремонт наявного блоку (вартість робіт 51266,42 грн.,
недоплачено 21266,42 грн.). Сплачено заборгованість за проведення ремонту
електропостачання КНС-2, в сумі 60,0 тис. грн., за рахунок покриття різниці
в тарифах для населення місцевим бюджетом. Також в 2020 році було
проведено ремонт мулового майданчика, двох первинних відстійників,
частини системи аерації відділення аеротенок та покрівель виробничих
будівель очисних споруд. Закінчено ремонт та заміну обладнання в аварійних
розподільчих колодязях системи водопостачання.
Виконання вищезазначених міроприємств надало можливість ефективно
використовувати основні засоби для повноцінного надання послуг жителям
громади.
Фінансове забезпечення: за 2020 рік було відшкодовано з міського
бюджету частину різниці в тарифах для населення, в розмірі 311,0 тис. грн..
Тарифи в 2020 році на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення діючі з 01.03.2019р., а саме:

населення – водопостачання – 15,50 грн., водовідведення – 19,90 грн., в
с. Зеремля – 18,00 грн.,
юридичні та інші споживачі – водопостачання – 24,72 грн.,
водовідведення – 30,18 грн.,
різниця в тарифах для населення складає – водопостачання – 9,22
грн./м3, водовідведення – 10,28 грн./м3.
Енергоефективність в ОТГ
З метою забезпечення ефективного та економного споживання
енергоресурсів, підвищення стану енергоефективності в громаді проводилася
відповідна робота упродовж 2020 року.
Зокрема, особами, задіяними в системі енергоменеджменту,
продовжувався моніторинг споживання енергоресурсів із використанням
програмного комплексу АСЕМ (у 2018-2020 роках громада користувалася
нею безкоштовно за рахунок отриманих 2-х грантів).
Щодо досягнутих результатів, то за рахунок постійного контролю за
споживанням енергоресурсів, впровадженню певних енергоефективних
заходів, знову, як і в 2019-му, маємо зменшення використанні енергії по
комунальних об’єктах (у натуральних показниках): так, теплової енергії
спожито менше на 13%, електроенергії – на 15% у порівнянні з минулим
роком.
Продовжувалася робота по залученню грантових коштів у сферу
енергоефективності. Зокрема, у 2020 році донорськими організаціями для
громади профінансовано проведення 4 енергоаудитів з виготовленням
енергетичних сертифікатів, розробка технічного завдання на проектування по
1 об’єкту, а також виготовлення проектно-кошторисної документації по 1
об’єкту. Також безкоштовно отримано 2 комплекти вимірювального
обладнання. Крім того отримано грант на суму 315 тис.грн. для створення
центру енергоефективності на базі МРЦ (придбання сонячної електростанції
потужністю 10 кВт, мультимедійного комплекту для презентацій,
виготовлення інформаційно-друкованої продукції, часткове фінансування
внутрішного ремонту).
Також громада (усього 11 ОТГ по Україні) відібрана до проєкту
«Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про
енергоефективність в Україні», що впроваджується в Україні компанією GIZ
за дорученням Урядів Німеччини та Швейцарії, що передбачає розробку
муніципального енергетичного плану.
З метою удосконалення управління системою вуличного освітлення
закуплено у 2020 році 25 комплектів астрономічних таймерів часу (з
вбудованою програмою) у комплекті з реле напруги (на 30,6 тис.грн), які
встановлено у м.Баранівка та Вірлянському старостаті. При цьому
споживання по лініях, де встановлено такі таймери та активовано функція
нічного відключення, більш ніж на 20% менше, ніж середнє значення по
вуличному освітленню громади.
Освіта

У 2020 році в підпорядкуванні відділу освіти перебувало 11
загальноосвітніх, 1 позашкільний заклад освіти, 9 закладів дошкільної освіти
з режимом роботи 9-10,5 год та 4 малокомплектних з режимом роботи 4 год.
Мережа закладів загальної середньої освіти складається з 2 опорних закладів,
2 гімназій, 3 шкіл І-ІІІ ступенів, 4 шкіл І-ІІ ступенів.
За 2020 рік касові видатки загального фонду склали 90,400 млн. грн., із них
освітня субвенція – 49,168 млн. грн., видатки спеціального фонду – 2,326
млн. грн. Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати педагогам
шкіл: виплачено зарплату, відпускні, матеріальну допомогу на оздоровлення
та грошову винагороду у кінці року педпрацівникам шкіл відділу освіти
Баранівської міської ради. Всі інші працівники відділу заробітні плату
отримали у повному обсязі.
Усі кошти, що надійшли з місцевого бюджету в 2020 році використані
повністю, у тому числі 83,642 млн. грн. на заробітну плату з нарахуваннями ,
3,181млн.грн. на енергоносії, 1,205 млн. грн. на продукти харчування, 1,472
млн. грн. на госптовари, матеріали, ПММ тощо.
У бюджет 2020 року заклали середню вартість обіду в закладах загальної
середньої освіти до 15 грн. та норми вартості середньоденного харчування
дітей у закладах дошкільної освіти.
Виділено кошти на реалізацію проєкт «Якісне харчування- щаслива
дитина -здорова нація» в сумі 900,0 тис грн. на засадах співфінансування
100,00 тис. грн. із місцевого бюджету, для придбання обладнання для
харчоблоку Баранівського ліцею №1. Проведено закупівлю відповідного
обладнання на суму 855,757 тис. грн з коштів субвенції та 95,084 тис. грн. з
коштів місцевого бюджету.
Разом з цим отримані кошти з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти «Нова
українська школа» в сумі 737,113 тис. грн. для закупівлі засобів навчання,
сучасних меблів, комп’ютерного обладнання на засадах співфінансування в
розмірі 10% до виділеної суми субвенції. Касові видатки склали 730,196 тис.
грн. коштів субвенції та 81,132 тис. грн. коштів співфінансування із
місцевого бюджету, економія коштів виникла у результаті проведення
тендерних закупівель.
Вдалося виконати значний обсяг поточних ремонтних робіт, на ці цілі
використано 767,769 тис. грн.
Придбано фарби, цементу, вапна деззасоби, медикаменти, безконтактні
термометри , енергозберігаючі лампи Проведено перезарядку вогнегасників
всіх закладів освіти на суму 27,8 тис. грн. Придбано автомобільні шини на
суму 32,290 тис.грн., автозапчастини для поточного ремонту шкільного
автотранспорту на суму більше 80,00 тис. грн.
Окрім того, за кошти місцевого бюджету придбано набори
першокласників на суму 11,550 тис. грн., паливно-мастильні матеріали на
суму 347,144 тис. грн., різноманітні господарські товари для закладів освіти
на суму близько 300,00 тис. грн. ( електроводонагрівач в Баранівський ЗДО,

електронасос у Вірлянську філію Баранівського ліцею №1, магнітну дошку у
Кашперівську ЗОШ І-ІІІ ст.).
№

Назва проекту

Загальна
вартість
(тис.грн.)

Державний

Капітальний ремонт 1 поверху
Баранівського ліцею №1 зі
встановленням витяжної
вентиляції внутрішніх вбиралень
на 2 та 3 поверхах
Будівництво спортивного залу
Баранівської ЗОШ І-Ш ступенів
№2 ім.Ольги Сябрук, за адресою:
вул.Звягельська, 17 м.Баранівка,
Житомирської області
Закупівля обладнання для
шкільних їдалень

У межах
передбачени
х асигнувань

-

п/п
1

2

3

бюджет

Виконання

Місцеви
й
бюджет

Виконан
ня

Інші
джерел
а

Викона
ння

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

-

-

-

6 571315,00

6571315,00

1000000,00

900000,00

855757,44

100000,00

95084,16

-

100%

4

Капітальний ремонт харчоблоку
Баранівського ліцею №1
Проведений власними силами

У межах
передбачени
х асигнувань

-

-

-

-

-

100 %

5

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

1313910,00

-

-

1313910,00

0,00

-

-

6

Реконструкція Баранівської ЗОШ
І-ІІ ступенів у заклад дошкільної
освіти

500000,00

-

-

500000,00

0,00

-

-

7

Реконструкція котельні
Баранівського ліцею №1 за
адресою : Житомирська область
м. Баранівка вул. Соборна,26 з
переводом на альтернативні види
палива
Придбання та встановлення
лічильника обліку газу
Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст.

7181748,00

-

-

7181748,00

0,00

-

-

У межах
передбачени
х асигнувань

-

-

26000,00

-

-

-

-

-

-
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26000,00
170634,00

1.Виготовлено ПКД
2.Виконі будівельно-монтажні
роботи оплата буде проведена у
Ікв 2021 року.
9
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Придбання та встановлення
лічильника обліку газу філія
Баранівського ліцею №1
Вірлянська ЗОШ І ст.
1.Виготовлено ПКД
2.Виконі будівельно-монтажні
роботи оплата буде проведена у
Ікв 2021 року.
Придбання та встановлення
лічильника обліку газу
Баранівський ДНЗ "Сонечко"
Виготовлено ПКД
2. Будівельно-монтажні роботи
будуть проведені у 2021 році при
сприятливих погодніх умовах.

У межах
передбачени
х асигнувань

-

-

23000,00

23000,00
66296,40

У межах
передбачени
х асигнувань

-

-

29000,00

29000,00
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Придбання сертифікованих
пожежних сигналізацій

У межах
передбачени
х асигнувань

-

-

-

-

-

КП «БМРЦ» в І півріччя не припиняв роботу та виконував свою
діяльність, а саме :
- Проводив навчальний процес.
Уроки трудового навчання відвідали – 423 школярі
- Позашкільна освіта.
Гуртки – відвідало 95 дітей.
Проведено 5 відкритих майстер класів , заключено договір про
співпрацю із Баранівським реабілітаційним центром.
Під час карантину КП «БМРЦ» переформатували свою роботу для
допомоги медикам та жителям громади. На 3D-принтері почали друкувати
захисні щитки для обличчя та шити маски на власному швейному
обладнанні. Першу партію — 25 захисних щитків передали медперсоналу
центральної районної лікарні, яка перебуває на балансі Баранівської ОТГ, 6
благодійно передано на швидку, ще 12 щитків надрукували на замовлення
сусідньої Дубрівської ОТГ.
Загалом було виготовлено 50 щитків та 550 масок. У травні БМРЦ
виграв свій перший тендер на пошиття 8500 штук захисних масок для
розповсюдження по об'єднаних територіальних громадах України. Під час
реалізації даного тендеру для населення було відкрито додаткові робочі
місця на базі міжшкільного ресурсного центру.
Столярний та тепличний коворкінги також активно роблять вклад в
розвиток підприємства. Столярний постійно приймає замовлення, як від
населення так і від державних структур. Великим попитом користується
сувенірна продукція, від столярного коворкінгу, яка відповідає чудовій
якості та низькій ринковій ціні.
Тепличний коворкінг також виконав замовлення на саджанці квітів для
Баранівської ОТГ на суму 38 800грн.
КП «БМРЦ» за друге півріччя знизив свою діяльність, у зв’язку із
капітальним ремонтом приміщення, лише у кінці півріччя технічний та
швейний коворкінги перейшли у нові приміщення для діяльності.
Було заключено трьох річний договір на капітальний ремонт із
підрядником ПРБФ «Комунальник» на суму 3 497 194 грн. За перший рік
виконано робіт на суму 462 393 грн. Також було встановлено на крівлі СЕС
потужністю 10кВт. для власних потреб, а також в одному кабінеті відкрито
клас енергоефективності, загальна сума затрат 307 098грн. із них 301 828грн.
виділенні ГО «Екоклуб» (в ходу виграного проєкту) та 5 270 грн. із власних
коштів підприємства.
Всі вище сказані фактори потягли за собою зниження продуктивності
підприємства. Не зважаючи на перешкоди КП «БМРЦ» провела 3 майстер
класи, виконали замовлення на пошив масок для відділу освіти громади, а

-

також для них технічним коворкінгом виготовлено та встановлено лавку із
сонячною батареєю із можливістю підзарядки мобільних пристроїв.
Швейний коворкінг проводив перекваліфікацію двох жителів громади,
виготовляв засоби захисту(маски), шив та ремонтував одяг на замовлення
жителів.
Тепличний коворкінг проводив дослідницьку роботу із школярами по
вирощуванню зелені, яку згодом реалізовували. На даний час робота
коворкінгу призупинена на зимівник.
Навчальний процес призупинено, але було передано по проханню
викладача швейні машинки для навчання і проведення гуртків у ліцей №2.
Загалом за 2020 рік КП «БМРЦ» має 274 888грн. власних надходжень та
1 033,8грн. із місцевого бюджету.
Соціальна сфера
Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради
забезпечує реалізацію державної соціальної політики на території громади у
сфері соціального захисту населення.
Центр надання соціальних послуг
Центр надання соціальних послуг УСЗН відповідно до Державних
стандартів надає соціальні послуги:
1. Догляд вдома;
2. Соціальний супровід;
3. Представництво інтересів;
4. Натуральна допомога;
5. Соціальне супроводження;
6. Соціальне таксі;
7. Соціальне інтеграція та реінтеграція;
8. Консультування;
9. Соціальна профілактика;
10.Інформування;
11.Прокату, що затверджені рішенням сесії від 28.08.2020№ 2966.
1.
На обслуговуванні у центрі надання соціальних послуг
управління соціального захисту населення Баранівської міської ради
перебуває 286 одиноких непрацездатних громадян, яких обслуговує 29
соціальних робітників. За звітний період соціальними робітниками надано 128
252 послуг «догляд вдома». Медичними сестрами надано 9074 соціально медичних послуг для 738 особи.
Соціальними робітниками з комплексного ремонту надано 937 послуг
(порізка, порубка, чистка садків; дрібний ремонт, обкошування прибудинкової
території та інше).
Перевірено роботу соціальних робітників по дільницям громади.
Обстежено
203
підопічних, які перебувають на обслуговуванні, їх
матеріально-побутові умови проживання, готовність до осінньо-зимового
періоду, вивчено потребу у наданні якісних соціальних послуг, в гуманітарній
допомозі, засобах гігієни та реабілітації.

2. В центрі надання соціальних послуг управління соціального захисту
населення Баранівської міської ради на обліку перебуває 50 сімей, що
опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховується 142 дитини.
Здійснено 222 виїзда по населених пунктах Баранівської ОТГ та обстежено
546 сімей, із них 77 сім’’ї – нововиявлені. Складено 258 акта оцінки потреб
сім’ї/особи.
За 2020 рік під соціальним супроводом перебувало 40 сімей, які
опинилися в СЖО.
Під соціальним супроводом перебуває 6 сімей, що опинилася у СЖО.
Даним сім’ям було надано 1721 соціальних послуг.
Як результат:
- 34 сім’ї знято з соціального супроводу у зв’язку з мінімізацією СЖО,
2-і сім’ї направлено до ЦР «Крапка відліку» м. Чернігів, м. Славута.
- 9 сімей знято з обліку ЦНСП УСЗН у зв’язку з мінімізацією СЖО;
Проведено 11 засідань комісії з питань захисту прав дитини при
виконкомі Баранівської міської ради. Прийнято рішення: - 19 сімей
поставити на облік ; – 40 сімей взято під соціальний супровід. 1-а сім’я
позбавлена батьківських прав.
3. Надано допомогу для 34 осіб, які проживають на території ОТГ що
опинилися в складних життєвих обставинах (проходження медичного
обстеження, оформлення матеріальної допомоги, оформлення субсидії,
оформлення пакету документів для влаштування в будинки-інтернати,
підготовка документів на розгляд опікунської ради, сприяння у поновленні
втраченого паспорта).
Проведено 4 засідань опікунської ради при виконкомі Баранівської
міської ради, із них: одне виїзне засідання по питанню влаштування
недієздатної особи в психоневрологічний будинок інтернат ( Волошин О.В.)
02 вересня та 15 грудня 2020р. прийнято участь в судовому засіданні по
цивільній справі щодо заяви Павлюк Галини Миколаївни про визнання
фізичної особи недієздатною та встановлення над нею опіки. 3-х осіб
влаштовано в будинок-інтернат.
Видано гуманітарну допомогу в кількості 21488 одиниць.
Забезпечено через «Соціальний гардероб» - 40 осіб в кількості 196
одиниць.
Здійснено виїзд, згідно графіку, в старостинські округи: с. Смолдирів,
с. Йосипівка. Забезпечено 107 сімей (218 осіб), які опинилися в складних
життєвих обставинах гуманітарною допомогою (одяг, взуття тощо) в кількості
– 2590 одиниць.
Благодійно прийнято медичні маски в кількості 130 шт. від
В.М. Литвина.
4. Під соціальним супроводженням ЦНСП УСЗН перебуває 6 прийомні
сім’ї, в яких виховувалось 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Згідно рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради
виведено одну дитину з прийомної сім’ї за згодою сторін (вийшла заміж).

5. Прийнято 105 заяв від осіб громади про надання послуги «
соціального таксі», здійснено 394 виїзди по перевезенню осіб (дітей) з
інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.
- особам, які пересуваються на інвалідних візках –47 осіб;
- дітям з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату – 58 осіб.
6. ФСР Проведено соціальну роботу з 22 сім’ями в яких виховується 25
дітей, діти яких повернулись із закладів інституційного догляду в
Житомирської області щодо реформування системи інституційного догляду.
На даний час 3 дітей навчаються в ЗОШ Баранівської ОТГ.
7. ФСР постійно проводиться інформаційно – консультативна робота
щодо надання соціальних послуг у громаді. Надано 1282 інформаційноконсультативних послуг (допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні
основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної
життєвої ситуації; психологічне консультування; сприяння в отриманні
правової допомоги).
8. ФСР проводиться профілактична робота із особами, які умовно
засуджені та перебувають на обліку в районному секторі з питань пробації
(28 осіб), яким надано 184 послуг. Розповсюджено рекламно – інформаційні
матеріали щодо надання соціальних послуг у громаді.
9. Центром надання соціальних послуг управління соціального захисту
населення Баранівської міської ради надаються послуга «інформування» для
осіб/ сімей, групи осіб, які через складні життєві обставини потребують
сторонньої допомоги.
Управління соціального захисту населення забезпечує роботу «гарячої»
телефонної лінії.
Зареєстровано 120 звернень.
10. За 12 місяців 2020р. 70 осіб громади отримали у користування
засоби реабілітації (діти війни, учасник війни, пенсіонери, особам з
інвалідністю, СЖО) - в кількості 73 одиниці ( інвалідні візки, ходунки, ліжко
функціональне, матрац функціональний, стільці туалетні, підлокітники,
стільці для ванни ).
За період функціонування ЦНСП УСЗН 156 осіб громади скористалися
засобами реабілітації.
Центр реабілітації УСЗН Баранівської ради
Протягом 2020 року послуги комплексної реабілітації отримали 102
дитини. З них 47 дітей з інвалідністю (55 % від загальної кількості дітей,
потребуючих послуг реабілітації) та 55 дітей, які належать до групи ризику
щодо отримання інвалідності (98 % від загальної кількості дітей,
потребуючих послуг реабілітації).
9 дітей з інвалідністю пройшли по 2 курси комплексної реабілітації.
11 дітей групи ризику пройшли по 2 курси реабілітації; 1 дитина – 3
курси реабілітації; 1 дитина – 4 курси реабілітації.
До реабілітаційних послуг залучено 4 дитини з інших ОТГ – 2 дитини з
Дубрівської ОТГ та 2 дитини з Довбиської ОТГ.
Реабілітаційні послуги вдома (патронаж) отримали 5 дітей.

До реабілітаційних послуг, окрім дітей з м. Баранівка, завдяки послузі
УСЗН «соціальне таксі», залучені діти сіл Явне, Млини, Острожок, Рогачів,
Вірля, Климентіївка, Мирославль, Берестівка, Йосипівка, Смолдирів, Суємці,
Зеремля, смт. Полянка, Марківка, Стара Гута, Жари, Кашперівка, Табори.
Практичний психолог провела інформаційну роботу з батьками дітей,
що повернулися з інтернатних закладів. Одна дитина пройшла
комплексний курс реабілітації в Центрі.
З 13.03.2020 до 23.06.2020 Центр реабілітації не працював в зв’язку з
карантином.
Відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення
управління соціального захисту населення Баранівської міської ради
За 12 місяців 2020року відділ адміністрування всіх видів соціальної
підтримки населення прийняв, перевірив та віддав на опрацювання до
РУПСЗН 2540 справ із соціальної підтримки населення від 12 старостатів
Баранівської ОТГ. З них 907 – допомог (соціальних допомог
малозабезпеченим сім’ям, допомог при народженні дитини, допомог
одиноким матерям, допомог особам з інвалідністю і особам, які здійснюють
догляд), 484 справ по пільгам та 1149 справ по субсидіях на тверде паливо та
житлово-комунальні послуги.
За період з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. відділом адміністрування всіх
видів соціальної підтримки населення сформовано, перевірено та засобами
електронного зв’язку через інформаційну систему Мінсоцполітики надіслано
до РУПСЗН 1783 електронні справи по допомогах, субсидіях та пільгах, що
являється найкращим показником в Житомирській області і свідчить про
високий рівень упровадження та використання електронного сервісу в
Баранівській ОТГ
Програмний комплекс «Соціальна громада» підключено у 10
старостатах Баранівської ОТГ. В травні 2020 р. програмний модуль
криптографічного захисту інформації «Криптосервер» та ПК «Соціальна
громада» було встановлено в Берестівському старостаті. Було проведено
навчання діловода Берестівського старостату по роботі в ПК Соціальна
Громада (заповнення електронних заяв та декларацій, сканування та
прикріплення електронних документів до заяв та редагування даних у
програмі).
26.02.2020р. урядом було прийнято Постанову №148, якою затвердили
надання грошової компенсації частини витрат на здійснення заходів з
виконання державних програм соціального захисту населення. Бюджетні
кошти надаються виконавчому органу громади за надання послуг з
приймання документів для призначення справ із соціальної підтримки
населення в електронній формі з використанням інформаційних систем
Мінсоцполітики. Одна електронна справа оцінюється в 15 грн.
Відділ адміністрування щомісяця подає Заявку для компенсації
наданих послуг з приймання документів для призначення соціальної
підтримки в Департамент праці, сімейної та соціальної політики. За 2020р.
надано грошову компенсацію за надання послуг в сумі 16410 грн.

На запити діловодів сформовано та передано до справ з допомог 254
довідок з БРЦЗ, ТОВ ЖОЕК та ТОВ Житомиргаззбут, що значно спростило
процес формування пакету документів на допомогу для заявників.
Спеціалістом відділу адміністрування проводяться виїзди до заявників
додому по запитах з РУПСЗН з метою проведення обстеження матеріальнопобутових умов. За результатами обстежень складено 298 актів обстеження
матеріально-побутових умов та передано в РУПСЗН для призначення
субсидій та допомог.
Також відділ адміністрування забезпечує мешканців старостатів
повідомленнями про результати призначення допомог та субсидій та
довідками на безкоштовне харчування в дошкільних закладах,
загальноосвітніх шкіл.
За 2020 р надано 543 повідомлення про призначення допомог, та 5216
повідомлення про призначення житлової субсидії.
У відділ також напряму звертаються громадяни за консультацією по
субсидіях та допомогах, пільгах. Надано інформаційно-консультативних
послуг – 329.
На засідання Комісії по розгляду звернень громадян щодо надання
одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ
відділом адміністрування підготовлено реєстри виплат по перерахуванню
матеріальної допомоги на суму 126130,88 грн. Підготовлено звіти на
фінансове управління про надання матеріальної допомоги з місцевих
бюджетів .
З метою реалізації державної політики з питань соціального захисту
дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності у структурі
виконавчих органів міської ради функціонує служба у справах дітей
Баранівської міської ради зі статусом юридичної особи.
Станом на 31.12.2020 року на первинному обліку служби у справах
дітей перебуває 88 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, з них влаштовані до сімейних форм виховання 86 дітей,
підлягають усиновленню 16 дітей.
Службою здійснюється нагляд за 9 усиновленими дітьми до досягнення
ними 18-річного віку.
На території громади функціонує 6 прийомних сімей, в яких
виховується 9 дітей.
У 2020 році на первинний облік служби у справах дітей поставлено 28
дітей, з них 20 влаштовані під опіку/піклування.
Станом на 31.12.2020 року на обліку дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах служби у справах дітей перебуває 64 дітей із 25 сімей.
Протягом року службою у справах дітей у спільній роботі з УСЗН
міської ради, Баранівським ВП Новоград-Волинського ВП ГУМН в
Житомирській обл., благодійним фондом «Карітас-Спес Баранівка»,
представниками старостинських округів міської ради, медичними
працівниками, Баранівським РС УДСНС України у Житомирській області

здійснено обстеження 125 сімей, які переважно (за результатами проведеної
оцінки потреб дитини та її сім’ї ФСР УСЗН перебувають у складних
життєвих.
Спільно з інспектором ювенальної превенції відділу поліції проведено
15 профілактичних рейдів «Діти вулиці» та «Кризова сім’я», в ході яких
обстежено 103 сімей з метою проведення профілактики правопорушень,
бесід з батьками щодо наслідків безвідповідального батьківства,
профілактики нещасних випадків серед дітей, підготовки дітей до школи, до
осінньо-зимового періоду, а саме своєчасної заготівлі твердого палива,
утеплення вікон, налагодження побуту та інше. У процесі роботи ініційовано
притягнення 23 батьків до адміністративної відповідальності за ст.184
КУпАП.
Протягом 2020 року проведено 23 засідань комісії з питань захисту
прав дитини.
У 2020 році 9 батьків відносно 10 дітей позбавлено батьківських прав (з
них 2 за поданням органу опіки та піклування).
При розгляді судом питань захисту сімейних прав та інтересів
обов’язковою є участь органу опіки та піклування, представленого належною
юридичною особою. Так, у 2020 році взято участь у 37 судових засіданнях по
захисту прав та законних інтересів дітей.
Одним із напрямків діяльності служби у справах дітей є захист
майнових та житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа. За поданням служби у справах дітей 4, які
досягли 16-річного віку взято на облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і на соціальний квартирний облік та інше. Також,
забезпечено участь у 2019/2020 рр. у напрямі держави щодо спрямовання
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа.
Надання адміністративних послуг.
За 2020 рік через центр надання адміністративних послуг
громадянам було надано 12 474 послуги за 123 видами, а саме:
- у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців, та громадських формувань – 311 послуг;
- речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 1106 послуг;
- у сфері надання послуг мобільним сервісним центром МРЕО – 43
послуги;
- у сфері надання адміністративних послуг відділом Держгеокадастру у
Баранівському районі –1926 послуги;

-

у сфері надання адміністративних послуг відділом містобудування,
архітектури, земельних відносин та комунальної власності виконавчого
комітету Баранівської міської ради –1808 послуги;
- послуги ДМС – 25 послуг;
- послуги он-лайн – 928 послуг;
- послуги сектору реєстрації місця проживання фізичних осіб – 4096 послуг
- консультативні послуги – 2231 послуги.
Культура та спорт
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту (далі по тексту - Відділ) є
виконавчим органом Баранівської міської ради, створений Баранівською
міською радою, підзвітний і підконтрольний їй. Підпорядковується
відповідним органам виконавчої влади щодо здійснення делегованих
повноважень.
Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням.
Засновником Відділу є Баранівськаміська рада, яка здійснює контроль за
його діяльністю.
Робота установ культури громади спрямована на задоволення потреб
людини у розвитку своєї особистості, творчого потенціалу, збереження і
примноження національного скарбу-фольклору, збереження історикокультурної спадщини, естетичного виховання і навчання дітей, потреб у
спілкуванні.
Особливий акцент у роботі закладів культури – це робота з дітьми та
молоддю, створення умов для їх духовного і творчого зростання та
збагачення на кращих зразках української та світової культури.
Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту підпорядковані та підзвітні
наступні заклади:
- Міський будинок культури ім. А. Пашкевича;
- Міський стадіон;
- Баранівська дитяча юнацька спортивна школа;
- Баранівська школа мистецтв;
- Баранівський історико-краєзнавчий народний музей;
- Баранівська бібліотека для дорослих та дітей;
- Сільські будинки культури та клуби об’єднаної громади;
- Будинок культури смт. Полянка.
При громаді діють колективи, які носять почесне звання «народний»:
народний аматорський хор «Прислуч»
народний аматорський чоловічий гурт «Козаки-козаченьки»
народний самодіяльний фольклорний колектив «Льонок»
зразковий духовий оркестр школи мистецтв
зразковий дитячий вокальний ансамбль «Ейс» школи мистецтв
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. Спілка ставить за мету передачу
творчого досвіду молодому поколінню. Учасники спілки є активними
учасниками міжнародних, всеукраїнських, обласних виставок.
Основні форми роботи:
виставки робіт членів об’єднання (персональні, групові);
проведення пленерів та майстер-класів;
участь у фестивалях, конкурсах;
проведення заходів щодо популяризації діяльності членів об’єднання
серед учнівської молоді;
проведення творчих вечорів художників-аматорів та майстрів
декоративно-прикладного мистецтва.
Культурно-мистецькі заходи за період 2020 року
щорічна
виставка художніх робіт Творчої спілки «Розмай» «Різдвяний вернісаж» ;
театралізоване дійство «Україна колядує» за участю творчих
колективів громади;
свято Водохреща;
урочистості з нагоди Дня Соборності України;
вшанування пам’яті А.Пашкевича з нагоди Дня народження поетапісняра;
презентація книги Галини Олійник «Плоть від плоті рідної землі»;
мітинг-реквієм до дня вшанування учасників бойових дій на території
інших держав;
розважальна програма до дня Святого Валентина;
вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні (мітинг та покладання
квітів);
святкова концертна програма до дня Жінки та церемонія нагородження
«Жінка року»;
урочистості з нагоди дня народження Т.Г.Шеченка (покладання квітів
до пам’ятника поета та флешмоб «Принеси Кобзаря та прочитай
улюблений твір»);
День Скорботи та вшанування жертв війни в Україні (мітинг та
покладання квітів до пам’ятних знаків);
Урочистості до дня Конституції України;
Урочистості та святкова концертна програма до дня Незалежності
України;
Мітинг до дня Вшанування воїнів України;
Урочистості до Дня Міста (виставка робіт творчої спілки «Розмай»,
«Осінній вернісаж» – виставка дарів осені, концертна програма);

-

День Захисника України;
Виїзний концерт м.Новокалинівка та с.Кружики Львівської області за
участю артистів МБК ім. А.Пашкевича;
Урочистості до Дня Гідності та Свободи;
Концертна програма до Дня місцевого самоврядування;
Вшанування пам’яті ліквідаторів Чорнобильської АЕС;
Відкриття міської новорічної ялинки та резиденції Святого Миколая.
Обласні заходи
обласний конкурс читців до Дня народження Л.Українки (дипломи І,
ІІ, ІІІ ст.);
обласне свято Стрітення (с.Піски, Житомирського району, колектив
«Марківчаночка» сільського будинку культури с.Марківка);
обласний дистанційний конкурс виконавців художнього слова,
присвячений 206-й річниці з дня народження Т.Г.Шевченка (дипломи І
ст.);
відкритий Всеукраїнський, дистанційний, багатожанровий конкурс
«Битва жанрів» (диплом І ст. в номінації «Оригінальний жанр»);
Всеукраїнська виставка «Житомирщина туристична».
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту виконуючи рекомендації
постанови КМ України №215, Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню корона вірусної хвороби» був вимушений обмежити роботу
закладів культури ОТГ.
Сьогодні працювати в умовах карантину важко, але працівники
культури намагаються вишукувати та урізноманітнювати нові форми і
методи роботи та втілювати їх у життя. Творче повсякдення працівників
культури Баранівської громади в умовах карантину досить насичена. Так за
вищевказаний період роботи працівниками клубних закладів були вишиті
рушники-обереги. Кожен рушник - це втілення традицій, майстерності
кожного окремо взятого старостату. Ще на початку року серед клубних
закладів був оголошений конкурс на написання кращого сценарію
проведення масового заходу підсумки якого будуть підведені до дня
працівників культури та майстрів народного мистецтва.
Художні аматорські гуртки, творчі любительські об’єднання установ
працюють в режимі онлайн: дистанційно здійснюють репетиції, пошук
репертуару. Їх творча діяльність систематично висвітлюється в мережі
інтернет.
Для покращення роботи в дистанційному режимі методичним
кабінетом відділу культури створено групу «Творчість». На сторінках даної
групи публікуються новини, завдання, аналізується робота аматорських
колективів та клубних установ, надаються консультації.
Баранівський історико –краєзнавчий народний музей

Сьогодні наш музей нараховує 8 500 одиниць збереження. Основним
критерієм роботи нашого музею - є екскурсії. У 2020 році ми ввели
платні послуги, але це не означає, що всі будуть плати за вхід 25 гривень.
Ветерани праці, почесні громадяни, ветерани АТО , інваліди 1- 2 групи,
будуть відвідувати музеї безкоштовно. На жаль пандемія внесла свої
корективи у роботу нашого музею. Сьогодні ми приймаємо тільки
поодинокі екскурсії порівняно з 2019 роком.
Але за період карантину ми своїми силами провели косметичний
ремонт приміщень, а головне поповнили музей новими експонатами, з
яких створили нові експозиції, і продовжуємо далі над цим працювати.
Пошукова робота ось над чим ми працюємо зараз найбільше.
Звичайно перлиною нашої туристичної індустрії Баранівської ОТГ є
музей фарфорових виробів бувшого Баранівського фарфорового заводу.
Понад 7 300 од. збереження фарфорових виробів знаходиться у
приміщенні музею і головне, що всі вони експонуються.
Баранівською районною радою у музей передано матеріал про
репресованих громадян нашого району, тому ми вирішили відкрити у газеті
Баранівські факти публікації про ті страшні роки під назвою « Факти
свідчать» і раз у місяць давати розповідь у нашу газету.
Бібліотечні заклади Баранівської ОТГ
За 12 місяців 2020 року основними завданнями роботи Бібліотеки для
дорослих та дітей Баранівської міської ради були задоволення конкретних
інформаційних потреб різних соціальних верств населення, вивчення і
втілення в практику інновацій за такими напрямками: організація роботи з
читачами, впровадження маркетингу, перетворення бібліотеки в справжній
довідково-інформаційний центр - центр духовної культури, дозвілля,
спілкування.
З нагоди відзначення дня народження Степана Андрійовича Бандери
українського політичного діяча в читальному залі Бібліотеки для дорослих
та дітей оформлено виставку – персоналію: «Степан Бандера: людина і міф»,
біля якої бібліотекар читального залу Л.М.Шевчук провела огляд
представленої літератури .
З нагоди відзначення державного свята День Соборності України
працівники відділу обслуговування Бібліотеки для дорослих та дітей провели
годину історії: «Моя Соборна Україна: знов зустрічає новий день», до якої
підготували виставку – міркування: «Соборна мати Україна, одна для всіх, як
оберіг». 29 січня українська громадськість відзначає день пам’яті героїв
Крут. До цієї дати працівники відділу обслуговування Бібліотеки для
дорослих та дітей підготували виставку – посвяту « Нам не забути славу
Крутів».
На честь вшанування героїв загиблої Небесної Сотні, в читальному
залі Бібліотеки для дорослих та дітей організовано фотовиставку – реквієм
«Небесна Сотня! Вічна слава Героям!» та проведено годину пам’яті:
«Революція, що змінила країну».

З нагоди відзначення чергової річниці з дня народження Т.Г.Шевченка
працівники Бібліотеки для дорослих та дітей взяли участь у флешмобі
«Невмируще слово Кобзаря» біля пам’ятника Т.Г.Шевченку. У бібліотеці
для дорослих та дітей підготовлено виставку – персоналію «У славі
праведній, у славі віковій». На ній були представлені літературні твори, які
позиціонують поета творцем епічних поем, глибоким ліриком, художником і
видатним драматургом.
З нагоди 149 річниці від дня народження Лесі Українки, біля пам’ятника
поетесі провели флешмоб під назвою «Вітрила її поезії».
З метою всенародного відзначення визволення України від
фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності
Українського народу у Другій світовій війні проведено годину історії:
«Пройшла війна понаших землях і серцях».
14 жовтня Україна відзначає триєдине свято - свято Покрови, День
українського козацтва і День захисника України. Напередодні в читальному
залі було представлено розгорнуту книжкову виставку «За Україну! За її
волю». «Подорож козацькими шляхами» - онлайн мандрівкуза сторінками
історичних творів підготувала бібліотекар Л.М.Шевчук.
Підготовлено до друку 20 історій успіху жителів Баранівської ОТГ.
В рамках засідань клубу «За чашкою чаю» спільно з відділом соціального
захисту, проведено зустріч з ветеранами праці.
Приємно зазначити, що КУ «Бібліотека для дорослих та дітей» ввійшла
до складу відібраних бібліотек для участі у Програмі поповнення
бібліотечних фондів публічних бібліотек отримано понад 2000 видань.
До Всеукраїнського дня бібліотек проведено семінар для сільських
бібліотекарів ОТГ на базі молодіжного простору Суємецької сільської
бібліотеки, в рамках якого проведено літературно – музичну композицію
«Цей дивосвіт – бібліотека».
Баранівська школа мистецтв
Сьогодні наша школа є одним із провідних закладів позашкільної
освіти, де особистість має можливість розвинути мистецькі здібності, набути
початкових професійних, у тому числі виконавських, компетентностей,
естетичного досвіду та ціннісних орієнтацій через активну мистецьку
діяльність.
Школа є осередком дитячої та юнацької творчості Баранівської ОТГ.
Головними напрямками роботи школи даного періоду було:
-впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, інноваційних
методів і форм роботи в навчальний процес;
-забезпечення високого рівня навчально-виховної роботи, спрямованої для
забезпечення творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей,
зростання їх інтересу до занять у школі мистецтв, залучення до школи
талановитих дітей;
-постійне ведення виховної та концертної роботи, розвиток творчої
активності учнів школи, залучення їх до мистецьких заходів;

На сьогодні в школі навчається 390 учнів, працюють три відділення:
музичне, хореографічне та образотворче. Радіємо, що з 1 вересня 2020 року
вдалося відкрити клас ударних інструментів, а також розширити клас вокалу
та художній відділ у зв’язку з відкриттям відділень Баранівської ШМ у смт.
Першотравенськ.
24 досвідчених викладача віддають свої знання, досвід, талант, а разом з цим
частинку душі і серця своїм вихованцям.
Вихованці та викладачі Баранівської ШМ взяли участь у таких
мистецьких заходах: урочистості з нагоди Дня Незалежності, відкриття артцентру "Розмай', День міста (концертна програма зразкового вокального
ансамблю «Ейс»), відкриття Обласних змаганнь з воєнізованого кросу на
території Баранівського районного спортивно-технічного клубу Товариства
сприяння обороні України, концертна програма до Дня музики , свято
першокласника, святковий концерт з нагоди Дня селища Кам’яний Брід, XXII
Міжнародний фестиваль - конкурс дитячої та юнацької творчості "Барвиста
осінь"(м.Київ), святковий концерт до Дня працівників соціальної сфери,
концерт викладачів Баранівської ШМ «Викладачі-дітям», урочистості з
нагоди Дня працівника культури,святковий концерт до Дня працівників
сільського господарства, міжнародний фeстиваль-конкурс мистeцтв
"Соняшник" м.Київ, ІІІ-й Всеукраїнський фестиваль - конкурс дитячої та
юнацької творчості " Art-ДІТИ" Обдаровані Діти України м.Хмeльницький,
відкриття новорічної ялинки, фeстиваль творчості Вадима Крищeнка “Я
України син”, театралізоване дійство «Україна колядує», відкриття виставки
живопису «Різдвяний вернісаж», свято Водохреща, презентація книги
Г.Олійник "Плоть від плоті рідної землі",V Регіональний фестиваль-конкурс
вокально-інструментальної творчості учнівської молоді «Музика, що єднає
молодь» м. Бердичів, конкурсно-розважальна програма «Хто зверху»-День
Святого Валентина, відкриття Міжнародного кубкового турніру з мініфутболу, присвяченого пам'яті видатного тренера В.В. Постового, Обласний
конкурс учнівської творчості» під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!»
присвячений Шевченківським дням, Обласний фестиваль-конкурс сучасної
естрадної пісні "КРИШТАЛЬ МЕЛОДІЙ" смт.Романів, Обласний етап
Всеукраїнського огляду-конкурсу «Нові імена України» , 4-й (підсумковий)
етап XVIII Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості "Об'єднаймося ж,
брати мої!", Всеукраїнський дистанційний конкурс мистецтв «Діти, окрилені
перемогою», І Міжнародний дистанційний конкурс «Мистецтво без
обмежень».
Вагомим досягненням школи стала виставка творчих робіт наших учнів
- «ART-діти», що проходила у Житомирському домі Української культури,
де було представлено у різних жанрах 66 власних художніх робіт, які
заворожили магічною силою мистецтва, вразили різноманітністю
сюжетів,технікою виконання та не лишили байдужими відвідувачів,так само
як і сама концертна програма за участю творчих колективів нашого закладу
під час презентація виставки.

Протягом року наші вихованці демонстрували свою майстерність та
волю до перемоги, ставали переможцями та отримали Дипломи різних
ступенів: I місцe – 14 нагород, II місцe - 11 нагород, III місцe – 15 нагород,
Гран-прі – 1 нагорода.
Вперше за історію школи самі викладачі були конкурсантами і серед 50 мистецьких колективів в м. Хмельницькому у Всеукраїнському конкурсі
ансамблевої музики серед викладачів мистецьких шкіл «Музична палітра –
2020» вокальний ансамбль викладачів Баранівської ШМ ввійшов в 5-ку
кращих колективів в номінації "Вокальні ансамблі", та отримав призове III
місце.
Закінчення навчального року в дистанційному режимі внесло свої
корективи та карантин не став на заваді, адже ми активно працювали онлайн.
Учні навчалися та виборювали нагороди дистанційно. Щоб залишатися
успішними та ефективними, викладачі не лише викладають навчальні
дисципліни, а й є активними учасниками вебінарів та онлайн-марафонів.
Діти, батьки та вчителі - завзято долучаються до різних цікавих конкурсів,
естафет та челенджів, які запроваджує наша школа, це – «Музика врятує
світ», «Ми пам’ятаємо….Ніколи_знову», «Танці у вишиванці», «День
вишиванки. Традиції» і все #stayhome з метою підтримати один одного,
даруючи гарний настрій та позитивні емоції.
Активно розпочався навчальний рік. Вихованці та викладачі дарували
свою творчість на заходах громади присвячених до Дня Незалежності
України, Дня міста та онлайн - концерт до Дня музики #Музика-вічна.
Пишаємось, що учні Баранівської школи мистецтв обрані в 105 кращих
танцівників Житомирщини, при обласному конкурсі-огляді виконавців та
хореографічних колективів в рамках VI міжнародної хореографічної асамблеї
імені Наталії Скорульської. А також в рамках асамблеї на базі нашого
закладу відбувся майстер-клас для вихованців класу хореографії, який
провела Інна Бурдейна - педагог-хореограф, балетмейстер, чемпіонка
України зі спортивної акробатики, керівник першої приватної школи
сучасного балету "AVANTE" м.Житомир.
Викладачі не зупиняються на досягнутому, постійно в пошуку нових
форм, методів навчання і виховання в центрі яких знаходиться учень школи
– яскрава творча особистість, у майбутньому поціновувач мистецтва.
Інформація про стан роботи у сфері охорони об’єктів культурної
спадщини Баранівської об’єднаної громади.
Станом на 01.01.2021 року на державному обліку у відділі культури, сім’ї,
молоді і спорту Баранівської міської ради числиться 74 об’єкта нерухомих
пам’яток культурної спадщини. Це: 28 - пам’яткок археології, 39 - пам’яток
історії, 2 - пам’ятки монументального мистецтва та 5 - пам’яток архітектури
та містобудування. Усі вони належать до пам’яток місцевого значення.
На зазначені об’єкти культурної спадщини уже проведена паспортизація.
На даний час проводиться робота по поновленню всього пакета облікової
документації в електронному вигляді, а це: охоронний договір, паспорт,

облікова картка, акт обстеження технічного стану пам’ятки та історична
довідка на всі пам’ятки культурної спадщини Баранівської громади.
Варто зазначити, що пам’ятки археології розташовані на території
Вірлянського, Рогачівського та Маркіського старостатів. Усі ці пам’ятки є
переважно залишками прадавніх поселень, які існували на берегах р.Случ та
її приток у ІІІ-І тисячолітті до нашої ери, в епоху бронзи, у ІІ-V, VII-IX, XIIXIII століттях нашої ери. Ці землі нині перебувають під державною
охороною, і державою встановлені певні обмеження щодо їх використання.
Поряд із цим, як уже повідомлялося вище, на території громади
знаходиться 5 пам’яток архітектури. До них належать: Будівля старого
живописного цеху колишнього Баранівського заводу (м.Баранівка,
вул.,Соборна, 55), Церква Різдва Богородиці(1803-1830рр. м.Баранівка,
майдан Волі,1), Вознесенська церква (1795р.,1906р., с.Мирославль),
Дмитрівська церква (1901р., с.Берестівка), Будівля поліклініки (1920 1923рр.,
1950р., м.Баранівка, вул..Звягельська, 66). На жаль, здійснювати державний
нагляд за цими пам’ятками практично неможливо, оскільки більшість із них
перебуває у власності релігійних громад або у приватній власності. Власники
зазначених будівель на свій розсуд проводять їх капітальний ремонт і
реконструкцію, не погоджуючи ці роботи з відділом культури, сім’ї, молоді і
спорту Баранівської міської ради, що є порушенням чинного законодавства.
Також невідомо коли саме й чому заводська будівля старого живописного
цеху, яка належить до пам’ятки культурної спадщини, увійшла до статутних
фондів промислових підприємств і фактично перейшла у приватні руки.
Усі населені пункти Баранівської громади не залишилися осторонь від
подій, які відбуваються в Україні впродовж з 2014 року, а саме: Революція
Гідності, окупація частини Донецької та Луганської областей та проведення
антитерористичної операції на Сході країни, в ході якої загинуло 10
військовослужбовців з Баранівського району. Тому на території громади
з’явилися нові історичні пам’ятки місцевого значення, які увічнюють героїзм
наших земляків - це пам’ятні знаки: «Пам’яті Небесної Сотні» та «Пам’ятний
знак загиблим воїнам-землякам у зоні проведення АТО». На фасадах
навчальних закладів, де навчалися наші герої, встановлені меморіальні
дошки, а в населених пунктах, де вони проживали – пам’ятні знаки, зведені
на їх честь, славу та вічну пам'ять.
Щороку проводиться огляд стану збереження пам’яток культурної
спадщини з метою виявлення руйнування, пошкодження або знищення
культурної спадщини і відповідно щороку проводяться поточні ремонти тих
об’єктів культурної спадщини, які того потребують. Роботу щодо охорони та
упорядкування зазначених об’єктів проводять міська рада, сільські та
селищні старостати об’єднаної громади на території яких перебувають
відповідні об’єкти. Державний контроль за їх охороною на території
громади здійснює відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської
міської ради .

На території громади функціонує Баранівська дитячо-юнацька
спортивна школа, в якій систематично займається 321 дитина з таких видів
спорту: футбол, волейбол, легка атлетика та важка атлетика. ДЮСШ
забезпечено необхідним спортивним інвентарем та спортивними спорудами.
Діють відділення ДЮСШ в смт. Першотравенськ, смт. Полянка та с.
Кашперівка.
Протягом даного періоду проведено 11 місцевих змагань, взяли участь
у 9 обласних та у 2 Всеукраїнських спортивних змаганнях.
Кращими з легкої атлетики були: Куцан Інна, Іщук Олександр,
Радченко Денис, Давидюк Магдалина, Марчук Святослав, Марчук Сергій, які
неодноразово ставали переможцями та призерами Чемпіонату Житомирської
області.
Мають чудові здобутки важкоатлети нашої спортивної школи, тим
паче, що цей вид спорту функціонує в нашій школі тільки третій рік. Серед
кращих слід відзначити: Патюк Діану, Лисюк Анастасію, Жулінську Карину
та Броннікову Вікторію, яка стала чемпіонкою України серед юніорів та
дівчат до 17 років з важкої атлетики (20.09 по 03.10.2020 р. с.Поляна) тренер
Мельник В.А. Збірна Житомирської області з важкої атлетики базується на
вихованцях Баранівської ДЮСШ. Основні зусилля в досягненні даних
результатів заслуга тренера-викладача Мельника Василя Андрійовича.
Постійно приймаючи участь в дитячо-юнацькій футбольні лізі
Житомирщини мають високі показники в Чемпіонаті. Як результат 12 юних
футболістів нашої школи викликаються до різних вікових команд області, які
приймають участь в Чемпіонаті України з футболу серед юнаків.
Для роботи спортивної школи та участь її в спортивних змаганнях
слід покращити та забезпечити її спортивним інвентарем, покращити
матеріальну та технічну базу.
Також протягом вказаного періоду було проведено 11 місцевих
спортивних змагань із олімпійських та неолімпійських видів спорту, 5 із яких
мали статус відкритих чемпіонатів, у яких взяли участь команди з інших
районів Житомирської області та інших областей України. Це відкритий
Кубок Баранівської ОТГ з волейболу серед чоловічих команд пам’яті тренера
Миколи Якобчука; відкритий чемпіонат громади з міні-футболу пам’яті
директора Баранівського фарфорового заводу Василя Хоменка; відкритий
турнір з футболу серед юнаків 2005-2006 р.н., присвячений воїнам, загиблим
в АТО/ООС.
Для якісної підготовки та участі спортсменів громади в обласних та
Всеукраїнських змаганнях за рахунок відділу культури, сім’ї, молоді та
спорту проведено тренувальні збори для вихованців Баранівської ДЮСШ з
футболу та легкої атлетики.
В громаді велика увага приділяється розвитку спорту серед ветеранів.
Протягом 2020 року проведено 4 міських змагань серед ветеранів з
волейболу, міні-футболу, тенісу настільного та шахів. Систематично
займається фізичною культурою і спортом близько 70 спортсменів ветеранів.

Також велика увага приділяється залученню до занять спортом людей
з обмеженими фізичними можливостями. Створені умови для заняття регбі
на інвалідних візках.
Закуплені спеціальні візки та тенісний стіл.
На території громади за ліцензією Міністерства освіти і науки України
діє один спортивно-технічний клуб при Баранівській РО ТСОУ, в якому
постійно займається 25 чол. з військово-спортивних багатоборств та кульової
стрільби.
У ЗОШ громади та у Баранівському професійному ліцеї було проведено
Олімпійські уроки, класні години, спортивні змагання з футболу, мініфутболу та легкої атлетики, волейболу, тенісу настільного.
Разом з тим збірні команди Баранівської ДЮСШ 2008 та 2010 років
народження взяли участь в Чемпіонаті Житомирської області з футболу серед
юнаків U-12 та U-10.
Вихованці Баранівської ДЮСШ 2005 та 2007 рр.н. взяли участь
в повноцінному Чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги Житомирської
області.
Ветеранська футбольна команда «Керамік» брала участь в Чемпіонаті
Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+.
За станом на 01.01.2021 року в громаді нараховується 86 спортивні
споруди: 2 стадіони, 62 площинних споруд, 7 футбольних полів, 14
майданчиків з тренажерним обладнанням, 1 тенісний корт, 2 майданчика з
синтетичним покриттям, 8 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 9
спортивних залів, 1 фізкультурно-оздоровчий зал.
Станом на 01.01.2021 р. 19 спортивних споруд Баранівської ОТГ
внесені до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних
споруд.
На галузь фізична культура і спорт в 2020 р. було виділено: на
утримання Баранівської ДЮСШ виділено 925 тис. грн., спортивні заходи
90,5 тис. грн.
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.

1. Мережа :
- об’єкти всього - 20 одиниць;
- Лікарські амбулаторії – 6;
- з них – загальна практика сімейна медицина – 6 ( Баранівка,Суємці,
Кашперівка, Полянка, Рогачів, Першотравенськ).
- Фельдшерсько-акушерських пунктів – 0
- Фельдшерських пунктів – 14
- Забезпеченість ліжками денного стаціонару - 0.
(наказ по ЦПМСД - № 83 від 29.11.2018)
- Наявність аптек та аптечних пунктів :

- Лікарняна аптека – 1
- Приватні : аптека - 1;
- аптечні кіоски – 3;
- аптечний пункт – 1
- Аптека Баранівська КП «Полісся Фарм», Підприємство НовоградВолинська центральна міськрайонна аптека №217,ТОВ «Конекс-Фарм»
,аптечний пункт в районній поліклініці.
Всі аптечні заклади надають знижку при наявності рецепту.
Реалізація лікарських засобів в ФП проводиться згідно договорів.
2. Фінансування закладу :
- Бюджет КНП «Центр ПМСД» –16 778 000,00 грн
- Інші надходження спеціального фонду (субвенція) –
- Касові видатки, в тому числі загальні суми на 1-го жителя в порівнянні
з минулим роком (в гривнях).
За 2020р.
За 2020 р.
За 2019 р.
на 1-го жит.
на 1-го
жителя
Всього:
14 363 759,09
539,3
540,41
В т.ч.
- медикаменти
54 495,02
2,0
13,1
- Заборгованість по взаєморозрахунках - немає
- по заробітній платі – термін оплати якої не настав
- по енергоносіях – немає
3. Матеріально-технічна база :
1. Холодильниками всі ЛПЗ району забезпечені.
2. Наявність лічильників:
- теплової енергії – 0;
- електроенергії -23
- газу – 4;
- водопостачання холодної води – 2 ;
-//- гарячої – 0.
Капітальні ремонти всього - не проводились
Поточні ремонти всього – 13943,00
Стан медичного обладнання та апаратури :
Питома вага обладнання та апаратури в працюючому стані – 100%
Придбання медичного обладнання та апаратури:
Сума,
Джерело
Звідки
Дата
п\п
Найменування КЦіна,
фінансування
отриман
ть
грн..
отриман
грн..
ня
о
1

Пристрій для
контролю та
реєстрації
температури
«Термотестер»

11

1028,00 13569,50

Власні кошти

ПП
«Медісан»

17.02.2020

2

3
4

5

6

7

LD-71 Вимірювач АТ 1
Фонендоскоп в
комплекті
Пірометр Eximlad
1
(мод.НТ-820D)

393,4

393,4

Власні кошти

ПП
«Медісан»

21.04.2020

2996,0

2996,0

Власні кошти

ПП
«Медісан»

21.04.2020

1690

благодійно

31.05.2020

2122,0

благодійно

ТзОВ
«Кусум
Фарм»
ТзОВ
«Кусум
Фарм»
ТзОВ
«Кусум
Фарм»
Благодійн
ий фонд
«Майбутн
є Полісся»

31.05.2020

Небулайзер
(інгалятор)
компресорний
Отоскоп 1

2

845

1

2122,0

Інфрачервоний
безконтактний
термометр
Апарат для
вимірювання тиску

1

1819,35 1819,35

благодійно

31.05.2020

2

340

680

благодійно

8

Алкотестер Алкофор 1
205 (з повіркою)

3600

3600,00

Власні кошти

ФОП
Зазуляк
Є.Л.

05.08.2020

9

LD-71 Вимірювач АТ 1
Фонендоскоп в
комплекті

374,50

374,50

Власні кошти

ПП
«Медісан»

27.10.2020

10

Опромінювач OBB
3OP OzOWE

1

870,00

870,00

Власні кошти

ФОП
Малюта
Т.М.

27.11.2020

11

Пульсоксиметр

3

750,00

2250,00

Власні кошти

ПП
«Медісан»

27.11.2020

12

Тонометр LD 71

2

375,00

750,00

Власні кошти

ФОП
Малюта
Т.М.

14.12.2020

Придбано окремі види обладнання – 26 879,00
Придбано дрібного інвентаря на суму – 17 320,00
Придбано м’якого інвентаря - 125 650,63
Придбано твердого інвентаря – 0
Позабюджетні кошти всього: 77 202,2
в т.ч. гуманітарна допомога – 0
оренда – 663,59

21.04.2020

-

благодійні внески – 75653,61
від реалізації майна – 885,0
Забезпеченість автомобільним транспортом : всього 9 одиниць.
ЛПЗ Баранівського району:
- Баранівська АЗПСМ - 4 (УАЗ,ВАЗ,ГАЗ,TOYOTA COROLLA)
- Кашперівська АЗПСМ – 1 (УАЗ) (позика)
- Першотравенська АЗПСМ – 1 ( Опель)
- Суємецька АЗПСМ – 2 (Таврія, Renault Daster)
- Рогачів АЗПСМ – 1 (ВАЗ)
Підлягає списанню – 1
- Суємці (Таврія)
- Кількість санітарного транспорту, пригодного до експлуатації та питома
вага від загальної кількості – 5/6 (83,0%).
5. Кадрове забезпечення :
- всього штатних посад – 98,5
тому числі госпрозрахункові відділення :
- штатних посад лікарів – 20,00
- штатних посад середніх медпрацівників – 40,25
- абсолютне число зайнятих посад – 94,5
- абсолютне число фізичних осіб – 100
- зайнятих посад лікарів – 19,00
- зайнятих посад середніх медпрацівників – 39,75
кількість лікарів (фізичних осіб) - 19
кількість середніх медпрацівників (фізичних осіб) - 44
забезпеченість населення штатними посадами на 10 тисяч населення район –
37,4
- по області – 51,9
% укомплектованості посад фізичними особами район – 102% - по області –
96,5
забезпеченість штатними посадами лікарів на 10 тисяч населення район –
7,6
по області – 42,5
% укомплектованості посад лікарів фізичними особами – 95,0 о області –
71,7.
забезпеченість штатними посадами середнього медперсоналу на 10 тисяч
населення район – 15,3, - по області – 97,4
% укомплектованості посад середнього медперсоналу фізичними особами –
109,3%
по області – 100
абсолютне число штатних посад СЛА – 15,0
абсолютне число зайнятих посад СЛА –14,0
абсолютне число фізичних осіб СЛА – 17
% зайнятості до штатних посад СЛА – 93,3%
по області - 70,1
% укомплектованості штатних посад СЛА фізичними особами – 113
по області – 55,4
абсолютне число штатних посад лікарів СЛА – 3,0
абсолютне число зайнятих посад лікарів СЛА – 3,0
фізичних осіб лікарів СЛА - 3
% зайнятості штатних посад лікарів СЛА – 100%

-

% укомплектованості посад фізичними особами лікарів СЛА – 100
абсолютне число штатних посад середнього медперсоналу СЛА – 5,0
абсолютне число зайнятих посад середнього медперсоналу СЛА – 5,0
фізичних осіб середнього медичного персоналу СЛА – 6
% зайнятості до штатних посад середніх медпрацівників СЛА – 100
по області - 91,9
% укомплектованості посад середнього медперсоналу СЛА фізичними
особами – 120%
по області - 96,3
абсолютна кількість штатних посад середнього медперсоналу ФАПів (ФП) –
11,5
абсолютна кількість зайнятих штатних посад середнього медперсоналу
ФАПів
(ФП) – 11,0
абсолютна кількість фізичних осіб середнього медперсоналу ФАПів (ФП) –
14
% зайнятості до штатних посад середнього медперсоналу ФАПів (ФП) –
95,7%
по області - 94,3
% укомплектованості штатних посад фізичними особами середнього
медперсоналу ФАПів (ФП) – 121,7%
по області-91,4
абсолютне число підлягаючих атестації лікарів за 2020 р. всього - 6
атестовано за 2020 р. - 1
підлягало атестації організаторів охорони здоров'я - 0
атестовано організаторів охорони здоров'я - 0
питома вага атестованих лікарів від підлягаючих за планом – 100
абсолютне число підлягаючих атестації середніх медпрацівників – 5
абсолютне число атестованих середніх медичних працівників – 5
питома вага атестованих середніх медичних працівників від підлягаючих –
100%
- відомість про атестацію середніх медичних працівників
За 2020 року атестовано: 2
АЗПСМ смт. Полянка - 2
По КНП «Центр ПМСД» станом на 01.01.2021 року є дефіцит кадрів у
лікарях слідуючих спеціальностей :
- 1,0 лікар загальної практики сімейної медицини.
На даний час працюють лікарі пенсійного віку : медичний директор - 1
- лікар педіатр дільничний Баранівської АЗПСМ - 1
- лікар терапевт дільничий Баранівської АЗПСМ - 1
- лікар ЗПСМ Баранівської АЗПСМ - 1
- лікар ЗПСМ Першотравенської АЗПСМ – 1
Зміни у квартирному обліку:
- кількість лікарів, які перебувають на квартирному обліку всього - 0
в тому числі сільської місцевості - 0
- кількість середніх медичних працівників, які перебувають на
квартирному
обліку всього - 0
в тому числі в сільській місцевості - 0,
- отримали житло всього лікарів - 0
в тому числі в селі - 0

- отримали житло середні медпрацівники всього в тому числі в селі - 0
- отримали кредити на житло всього лікарів і середніх медпрацівників –
0
5. Житло для медичних працівників не закуповувалось
Реорганізація галузі охорони здоров’я району не проводилась
Мережа закладів ПМСД :
- Лікарські амбулаторії – 6
Забезпеченість телефонним зв’язком :
Наявний телефонний зв’язок у АЗПСМ смт. Полянка, АЗПСМ
м.Баранівка,АЗПСМ с.Рогачів.
У всіх ФП телефонний зв’язок відсутній.
Забезпеченість холодильним обладнанням – 100%
Забезпеченість велосипедами – 100%.
6. Впровадження сімейної медицини :
В ОТГ функціонує 6 амбулаторій ЗПСМ ( Баранівка,Суємці, Кашперівка,
Полянка, Рогачів, Першотравенськ ).
Штатних посад сімейних лікарів – 14,0
- фізичних осіб – 13
Кількість населення, що обслуговується закладами сімейної медицини –
26630
% до загальної кількості населення – 100%.
7. Акредитація закладів :
Центр створений 01.08.2013 року. 22.12.2020 року підрозділи центру
ПМСД пройшли акредитацію.
8. Капітального ремонту потребують:
- АЗПСМ смт. Першотравенськ;
9. Стан медичної практики на підприємницьких засадах : -Ліцензія на медичну практику отримана.
10. Висновки з управлінськими рішеннями
- фінансування центру згідно потреби;
- заборгованості по заробітній платі і нарахуваннях – немає
- заборгованості по енергоносіям та взаєморозрахунках - немає;
- показник атестації серед медичного персоналу вище обласного;
- показник атестації лікарів виконаний на 100%;
- показник укомплектованості фізичними особами штатних посад лікарів
95%;
- отримано в АЗПСМ с. Суємці за бюджетні кошти автомобіль Renault
Daster;
- проводиться постійна робота по виконанню оптимальних показників
діяльності центру ПМСД;
- проводиться постійна робота по підвищенню ефективності та якості
медичного обслуговування;

- активно проводиться робота по профілактиці туберкульозу, онкологічних
захворювань, ВІЛ (СНІДу), серцево-судинних захворювань та ранньому їх
виявленню;
- проводиться постійне професійне навчання та підвищення кваліфікації
медичних кадрів;
- зміцнення матеріально-технічної бази структурних підрозділів центру.
Вторинна ланка
За І півріччя 2020 р. амбулаторно звернулися у районну поліклініку
49062 відвідувачів, стаціонарно проліковано 2065 пацієнтів. Стаціонарна
допомога надається на 120 ліжках у 6 відділеннях. В стаціонарі проведено
213 оперативних втручань.
За штатним розписом в закладі 56,75 посад лікарів, зайняті 47,50
посад, працює 34 лікаря. Близько третини лікарів мають пенсійних вік.
Середнього медичного персоналу за штатним розписом 100,5 посад,
зайняті 98,50, працює 99.
Позитивним моментом є укомплектованість штатної посади
отоларинголога і хірурга. Однак, існує дефіцит лікарів таких спеціальностей:
рентгенолог, дерматовенеролог, лікар по спеціальності «Медицина
невідкладних станів».
Лікарнею проведено ряд заходів:
1.
Отримано ліцензію на медичну практику.
2.
За Програмою грантової допомоги проекту людської безпеки
«Кусаноне» (Японія) отримано сучасний УЗД апарат експертного класу.
3.
Сесіями міської ради прийнято Програми:
- «Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Баранівська ЦРЛ»
Баранівської міської ради на 2020-2022 роки»;
- «Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань в КНП «Баранівська ЦРЛ» на 2020 рік»;
- «Програма надання комплексної послуги соціально-медичної допомоги
дітям на 2020 рік»;
- «Програма надання комплексної послуги соціально-медичної допомоги
незахищених категорій населення із груп ризику на 2020-2022 роки»;
4.
Погоджено сесією міської ради та впроваджено платні послуги
населенню.
Проблемні питання:
1.
Дефіцит кадрів. Для скорочення плинності кадрів необхідно
забезпечити житлом молодих спеціалістів (ЛОР-лікаря, лікаря-ендоскопіста,
лікаря-хірургі, загалом 3 квартири).

2.
Недостатнє фінансування на виплати пільгових рецептів окремим
групам населення.
3.
Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
Потреба 100 тис. грн.
4.
Придбання санітарного автомобіля класу «В» (очікується в ІІ півріччі
2020 року).
5.
Придбання комплекту апаратури для імуноферментного аналізу
(очікується в ІІ півріччі 2020 року).
6.
Придбання відеоендоскопічного обладнання, лапароскопічної стійки.
Землеустрій громади.
Протягом 2020 року в сфері будівництва, архітектури та земельних
відносин:
- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Звягельська,
Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Древлянська у м.Баранівка Житомирської
області. Для зміни цільового призначення земельної ділянки та уточнення
місця розміщення об,єкта будівництва по вул.Звягельська,13»;
- затверджено Детальний план території земельної ділянки загальною
площею 0,10 га за адресою: м.Баранівка, вул.Івана Франка,110. Земельна
ділянка передбачена для продажу на земельних торгах (аукціоні);
- прийнято у комунальну власність Баранівської територіальної
громади 901,1767 га земель сільськогосподарського призначення державної
власності;
- затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель сіл Гриньки, Озерянка, Кашперівка, Деревищина, Зрубок,
Мирославль, Ситисько, Берестівка, яка вводиться в дію з 1 січня 2021 року;
- Баранівською міською радою прийнято під нагляд та охорону майно,
що входить до складу спадкового майна померлих громадян, спадкоємці яких
не визначені, а саме, земельні частки (паї) на території Рогачівського
старостинського округу загальною площею 132,27 га. Земельні ділянки
передано ПП «ГАЛЕКС АГРО» в оренду терміном на 7 років;
- затверджено технічну документацію із землеустрою щодо
іевентаризації земельних ділянок комунальної власності Баранівської ТГ для
будівництва та обслуговування будівель закладів науки та освіти
(Баранівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня ім.Ольги Сябрук);
- продано 2 земельні ділянки комунальної власності Баранівської ТГ
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
загальною площею 0,0659 га на суму 68 820,64 га;
- проведено аналітичну роботу щодо укладення договорів оренди землі.
Всього на землі комунальної власності укладено та діють 170 договорів
оренди землі площею 508,1 га на суму 4 300,0 тис. грн. ;
- укладено та продовжено 16 договорів оренди комунального майна та
6 додаткових угод до договорів оренди;
- укладено 17 угод про соціальне партнерство на суму 376,5 тис. грн.;

- проведено роботи щодо узагальнення інформації про кількість земель
під земельними частками (паями), які передані в оренду
сільськогосподарським підприємствам, кількість земель під невитребуваними
частками (паями), в тому числі, які передані в оренду. Відповідно до зведеної
інформації на території Баранівської ТГ всього розпайовано 19 654,6 га
земель. З них, передано в оренду сільськогосподарським підприємствам –
11 878,0 га, під невитребуваними частками (паями) – 2 036,7 га (в т.ч. здано в
оренду невитребуваних часток (паїв) – 1 435,9 га), землі охоронної спадщини
– 613,6 га, земельні ділянки власників земельних часток (паїв), які
обробляють їх самостійно – 5 126,3 га.
- постійно проводиться контроль за використанням та охороною
земель комунальної форми власності, додержання землевласниками та
землекористувачами земельного та екологічного законодавства,
встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до
їх цільового призначення та умов надання;
- вживаються заходи щодо усунення порушень норм чинного
земельного законодавства України на території громади, оперативне
інформування компетентних органів про будь-які випадки порушення
земельного законодавства на території громади;
- передача земельних ділянок комунальної форми власності у власність
громадян та юридичних осіб, надання та вилучення земельних ділянок
у користування із земель комунальної форми власності відповідно до
Земельного кодексу України, участь у підготовці матеріалів для
оформлення договорів оренди землі.
Баранівська
громада позиціонує себе як осередок органічного
агробізнесу. В рамках проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу
Баранівської міської ОТГ» у 2018 році розпочато будівництво комплексу
будівель ринку органічної продукції, а саме:
- «Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торговотренінгового центру у м. Баранівка»;
- «Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна,12, с.
Рогачів».
За грантові кошти у 2020 році було придбано систему
холодопостачання та систему контролю клімату на суму 187 944 грн. та
оплачено монтаж даного обладнання в сумі 124 685 грн. Також оплачено
199 000 грн. за пусконалагоджувальні послуги лінії переробки молока СВВ10, яка була придбана у 2019 році.
Продовжується будівництво блокованих приміщень Прозорого офісу та
Торгово-тренінгового центру. На реалізацію даного проекту заключено
договорів на суму 38 316,477 тис. грн., за три останні роки використано
коштів на суму 23 898,045 тис. грн., з них кошти:
Місцевого бюджету
659 346,70
інфраструктури
317 344,00
Гранту
2 987 372,30
Мінсоцполітики
19 933 982,00

В с. Рогачів за 2019- 2020 роки збудоване приміщення міні сироварні на
221,38 м2 на яке витрачені кошти в сумі 6 044,264 тис. грн., з них кошти:
Місцевого бюджету
0,00
інфраструктури
2 209 025,80
Гранту
3 835 237,80
В рамках реалізації проекту «Молодіжний кластер органічного
бізнесу Баранівської міської ОТГ» було створено
Комунальну установу
«Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР» (далі Агенція) яка була
зареєстрована 01 лютого 2018 року.
Агенція створена з метою розробки 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.
На утримання Агенції з міського бюджету було виділено:
Сальдо у вигляді основних засобів та мшп станом на 01.01.2020 - 372,84 тис.
грн.
Сума, тис. грн. Видатки
Сума
тис.
Надходження
грн.
Місцевий бюджет
446,24
Заробітна
плата
300,24
(директор, гол. бух.,
проектний менеджер)
Основні засоби та
196,59
Податки
(ПДФО,
142,44
мшп
(ІГС,
військовий збір, ЄСВ)
Баранівська міська
рада)
Основні
засоби
94,95
Інші
видатки
3,20
(ПРООН)
(програмне
забезпечення,
банківське
обслуговування)
Грантові кошти
19,75
Основні
засоби
24,88
передані на БМРЦ та
98,20
УНСП
Списання
11,71
використаних
мшп,
14,11
знос о/з
Придбання о/з за
19,75
грантові кошти
Всього:
757,53
Всього:
614,53

Сальдо у вигляді основних засобів та мшп станом на 01.01.2021 – 515,84
тис. грн.
Координація роботи по розробці та затвердженню зведеного Плану
заходів на виконання у 2020 році Стратегії розвитку Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади до 2020 року і Плану місцевого
економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної
громади. (далі Дорожня карта – 2020), (Рішення 40 сесії 8 скликання №2689
від 12.02.2020 р.)
На виконання завдань Дорожньої карти – 2020:
а) Провели анкетування школярів різних вікових груп в рамках ініціативи
"Громада дружня до дітей та молоді" - Опитування проведено у лютому 2020
року, опитано по вік. категорії (дорослі – 78 осіб, батьки дітей віком від 0-12
років – 58 осіб, діти 15-24 роки – 125 осіб, діти 13-18 років – 186 осіб, діти 812 років – 147 осіб), проведено аналіз опитувальників та передано
інформацію для подальшої роботи у проекті ЮНІСЕФ.
б) Підготовка проекту Договору публічної оферти про права використання
логотипу «Баранівка – органічний простір» (ТМ) юридичними і фізичними
особами. Станом на 01.01.2021 договір оферти розміщений на офіційному
сайті Агенції «Баранівка - органічний простір». (https://bop.baranivka.info/)
в) Загальна програма розроблена
https://drive.google.com/open?id=1pGZ_0LyZUcRorqcwwbxQxuT6IRRXLFqA.
Підписано меморандум про співпрацю з центром зайнятості. В рамках курсу
навчальних семінарів при ЦЗ пройшли навчання 58 учасників; 4 учасника
пройшли тренінг "Як збільшити клієнтів"; 5 учасників пройшли навчання в
курсі "Як створити старт - ап". Сформовано ініціативну групу
"Підприємницька Баранівщина", 3 учасниці якої пройшли навчання в школі
організацій розвитку підприємництва від Фонду Східна Європа та створили
громадську організацію для підтримки розвитку підприємництва
"Органічний простір"; 8 учасниць прийняли участь в грі "Світ громад".
Всього навчання пройшли 78 учасників.
г) Проведення четвертої хвилі опитування мешканців ОТГ - Проведено 4
хвилю опитування 611 мешканців громади. Попередній звіт презентовано
онлайн керівництву Баранівської міської ради - 25.03.20. Коротка версія
звіту оприлюднена на сайті міської ради.
д) Проведення анкетування представників малих і середніх підприємств ОТГ
- Опитано 51 підприємець з Баранівки і 20 - зі старостатів ОТГ.
Підготовлено статутні документи для ГО «Зарічанський колектив мисливців
та рибалок «Короп»» - проведено очищення та зариблення ставку, що
знаходиться у мікрорайоні Зарічча.
Залучено до громади Нідерландську компанію, що має намір інвестувати в
економіку Житомирщини в с. Острожок Баранівської територіальної
громади., його партнером в Україні став пан Олександр Стретович. У
найближчій перспективі заплановано здійснити закупівлю та встановлення
відповідного обладнання для виробництва веганських бургерів, а також

проведення промоційної компанії з популяризації зазначеного продукту в
Україні.
Проектна робота
14.02.20 – Подано проект «Об’єднані спортом – згуртовані в громаді!
(Будівництво спортивного залу Баранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. О.
Сябрук)» на конкурсний відбір ДФРР.
21.02.20 - Подано проект «Запровадження послуг соціальний гардероб,
ремонт інвалідних візків та ремонт одягу на території Баранівької ОТГ» на
отримання фінансової підтримки для реалізації мікропроектів від Посольства
Федеративної Республіки Німеччини.
23.02.20 – Подано проект «Покращення умов праці соціальних працівників та
підвищення якості наданих послуг для одиноких людей» на програму
соціальних інвестицій «Україна – житниця майбутнього» 2020 від фонду
BAYER.
02.03.20 – Подано проект у співпраці з управлінням соціального захисту
населення Баранівської міської ради «Розвиток послуг для дітей з
інвалідністю на території Баранівської міської об’єднаної територіальної
громади» на конкурс від Фонду Родини Нечитайло.
18.03.20 - Подано проект «Розвиток бізнес середовища Баранівської міської
ОТГ (Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торговотренінгового центру за адресою: вул Звягельська, 7 Б, м Баранівка,
Баранівський район, Житомирська область)» на конкурс ДФРР – проект
переможець . Вартість проекту – 15219,33 тис. грн. – реалізація проекту у
2021 році.
30.05.20 - 30.07.20 - Подано двічі проект «Гендерні стереотипи, чи старт-ап
в успішне життя?» на конкурс отримання грантів на підтримку МСП, якими
володіють
та
управляють
жінки
від
Програми
USAID
«Конкурентоспроможна економіка України».
15.06.20 - Підготовлено анкети 4 –х земельних ділянок типу грінфілд для
участі у конкурсі «Золота ділянка 2020» в рамках проекту Польської
Допомоги задля «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів
та розвиток польсько – українського економічного співробітництва».
01.07.20 – Відібрано Баранівську громаду до реалізації проекту «Підвищення
місцевої соціальної згуртованості та громадської безпеки у громадах
Житомирської області» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови
миру за фінансової підтримки Королівства Нідерландів. В рамках цього
проекту підготовлено ініціативу «Створення осередка спілкування на селі
для вразливих верств населення» - 95,0 тис. грн.
20.09.20 – Підготовлено Проект «Створення комунального підприємства
«Баранівський геріатричний пансіонат» для благодійного фонду «Олива» за
дорученням міського голови.
03.11.20 - Спільно з керівником проекту «Молодіжний кластер органічного
бізнесу Баранівської міської ОТГ» підготовлено та
подано проект
«Зростання підприємництва та розширення видів діяльності (товарів, послуг)

на сільській території Баранівської ОТГ за програмою секторальної
підтримки.
Заходи:
15-16.02 20 - Організація візиту польської дитячої футбольної команди з
міста партнера Луків на турнір з фут-залу ім. В.В. Пустового – Баранівку
відвідали - 12 юних футболістів та 2 тренери.
28.02.20 – Спільно з командою проекту «Молодіжнй кластер органічного
бізнесу Баранівської міської ОТГ», Баранівською міською радою та
Баранівської РДА організовано та проведено «І форум підприємництва в
Баранівській міській ОТГ» - кількість учасників 200 осіб. – в с. Марківка
створено першу сімейну молочну ферму потужністю на 51 голову ВРХ
(станом на 01.01.21 на фермі є 13 корів в т.ч. 7 – дійних). У с. Лісове
планується відкриття ще однієї СМФ.
15.06.20 – Підписано Меморандум про взаємопорозуміння та співпрацю між
КУ «АМОР» та Баранівською районною філією Житомирського обласного
центру зайнятості про спільну діяльність у реалізації проекту «Молодіжний
кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» - проведено ряд
навчальних заходів для осіб з числа безробітних з метою стимуляції
населення до самозайнятості.
09.07.20 – Підписано меморандум щодо налагодження стратегічного
партнерства та виконання практичних кроків між ТОВ «Світ громад» та КУ
«Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради
в рамках реалізації проекту «Імпакт – інвестиції в розвиток громад»
Звітність:
- Звіт за 2019 рік по реалізації проекту «Молодіжний кластер
органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ».
- Звіт по проекту програми КУСАНОНЕ（Грантова допомога Уряду
Японії по проектах безпеки людини） - «Проект модернізації
медичного обладнання в Баранівській комунальній центральній
районній лікарні Житомирської області».
- Річна звітність для СОК «Мілка – 2018», СОК «Смолка 2017», СОК
«Комора».
Вся інформація про діяльність комунальної установи висвітлюється у
соціальній мережі Фейсбук, де створено сторінку Агенції.
https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/?eid=ARC19esWOblIw6ZwQz
VKdnYG_tjGpwMz4eXWLn89Ce8pqDLb_tx4co3DhGBvlsFthNqQFm2ItlE2mm
Uc
Капітальні видатки (на розвиток) склали у 2020 році 2 881,4 млн.
грн. У т.ч. кошти гранту ЄС – 2 148,4 млн. грн.
Видатки по вказаних коштах були проведені на:
- придбання двох металевих опор на суму 26,5 тис. грн.;

- виготовлення ПКД «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.
Тищика з проїздом до вул.Соборної в м.Баранівка Житомирської
області. Коригування.» на 28,0 тис. грн.;
- перераховано за виконані роботи по проекту «Капітальний ремонт
дорожнього покриття від буд. №1 вул. Першотравнева – площа Волі –
буд. №14 вул. Звягельська в м. Баранівка Житомирської області» в
сумі 80,0 тис. грн.;
- КП «БМРЦ» - 462,4 тис.грн.;
- Співфінансування на будівництво Прозорого офісу – 55,4 тис. грн.
Сума коштів субвенції на соціально – економічний розвиток окремих
територій за 2020 рік становить 2 281,5 тис. грн. тис. грн., які спрямовані на
придбання санітарного автомобіля 2 081,5 тис. грн. та апаратури для
імуноферментного аналізу 195,0 тис. грн.
Начальник відділу-головний бухгалтер

Людмила ЦИМБАЛЮК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року
Про затвердження Програми
соціально-економічного розвитку
Баранівської міської територіальної
громади на 2021 рік

№ 116

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України»,
заслухавши та
обговоривши проект програми соціально-економічного
розвитку
Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити
Програму
соціально-економічного
розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади
на 2021 рік (далі Програма), що додається.
2. Довести до підприємств, організацій та установ
незалежно від форм власності і підпорядкування основні
завдання Програми.
3. Щопівроку аналізувати хід виконання основних
показників Програми та при необхідності вносити пропозиції
щодо їх коригування.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту і зв’язку.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення 5 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 26.01.2021 р. № 116

Програма
соціально-економічного розвитку
Баранівської міської територіальної громади
на 2021 рік

Паспорт
Програми соціально-економічного розвитку
Баранівської міської ОТГ на 2021 рік
Назва програми
Мета програми

Очікувані
результати
виконання
програми
Структура
програми

Ініціатор
розроблення
програми
Розробник
програми
Відповідальні
виконавці
програми
Термін реалізації
програми
Обсяги
фінансування
програми, тис.
грн.
Контроль за
виконанням

Програма соціально-економічного розвитку Баранівської
міської територіальної громади на 2020 рік
Узгодження спільних дій органу місцевого самоврядування та
суб’єктів господарювання різних форм власності по
створенню сприятливих умов для забезпечення соціальноекономічного розвитку громади.
Розв’язання соціальних проблем та зростання якості життя
населення за рахунок створення передумов для стійкого
соціально-економічного розвитку громади
Вступ
Загальні положення
1. Аналітична частина
2. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку
громади у 2020 році
3. Бюджет громади на 2020 рік
4. Розвиток економічного потенціалу та підприємництва
5. Управління об’єктами комунальної власності
6. Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрою громади
7. Органи місцевого самоврядування
8. Соціальний захист населення
9. Надання адміністративних послуг
10. Культура, розвиток фізичної культури та спорту
11. Освіта
12. Охорона здоров’я
13. Землеустрій громади
14. Фінансове забезпечення заходів Програми та цільових
Програм
Виконавчий комітет Баранівської міської ради
Відділ бухгалтерського обліку Баранівської міської ради
Виконавчі органи міської ради, територіальні підрозділи
центральних органів виконавчої влади, заклади, установи,
фонди, суб’єкти господарювання міста
2021 рік
Фінансування заходів проводиться згідно цільових програм з
міського, Державного та обласного бюджетів та за кошти
інших джерел не заборонених чинним законодавством
Покладається на голів постійних депутатських комісій міської
ради, заступників міського голови, начальників відділів.

програми

Вступ
Програма соціально-економічного розвитку Баранівської ТГ на 2021
рік (далі - Програма) враховує основні пріоритети розвитку громади,
конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного
природного, виробничого і трудового потенціалів, ґрунтується на комплексі
галузевих програм.
Співпраця органів місцевого самоврядування на виконання
зазначених умов передбачає досягнення визначеної у Програмі мети,
отримання підтримки громади.
Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про
державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів» та
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України №695 від 05.08.2020 року.
Метою Програми є узгодження спільних дій органу місцевого
самоврядування та суб’єктів господарювання різних форм власності по
створенню сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного
розвитку громади, зростання добробуту і підвищення якості життя населення
Баранівської об’єднаної територіальної громади за рахунок забезпечення
позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її
конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання
стандартів та показників економічного розвитку. Програма визначає цілі,
завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Баранівської
міської ради на 2021 рік.
Основні показники Програми базуються на намірах господарюючих
суб’єктів громади, пропозиціях структурних підрозділів міської ради та
враховують існуючі тенденції соціально-економічного розвитку громади та
поточну економічну ситуацію в країні.
Термін реалізації Програми
соціально-економічного розвитку
Баранівської ОТГ – 2021 рік.
Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість
забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню
бюджету міста та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу
для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних
соціальних стандартів та гарантій.
На підставі оцінки ресурсного потенціалу громади, тенденцій
соціально-економічного розвитку в 2020 році, наявних проблем і можливих
ризиків у Програмі визначено пріоритети, оперативні цілі, завдання та заходи
економічної та соціальної політики влади на 2021 рік, які спрямовані на
підвищення конкурентоспроможності економіки територіальної громади на
основі інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення якісного та

безпечного середовища життєдіяльності населення, а також критерії
ефективності її реалізації.
Враховуючи, що обмеженість бюджетних коштів не дозволяє в повній
мірі вирішити ключові проблеми громади, Програма передбачає
концентрацію ресурсів на реалізацію низки інфраструктурних проектів,
вкрай необхідних для об’єднаної територіальної громади, а також виконання
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти і медичного
обслуговування, рівня соціального захисту громадян, реформування
житлово-комунального господарства, подальше поліпшення інвестиційного
клімату та застосування інноваційних механізмів управління.
Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного
розвитку об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, заходи та завдання
для розвитку галузі (сфери діяльності), які відповідають основним
стратегічним напрямам розвитку і заходам регіональних цільових програм.
Фінансування заходів Програми у 2021 році здійснюватиметься за
рахунок різних джерел фінансування: бюджетних коштів, власних коштів
господарюючих суб’єктів, грантів, міжнародної технічної допомоги, доходів
від надання платних послуг бюджетними установами, благодійної,
гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і
доповнення до Програми затверджуються Баранівською міською радою за
поданням депутатів, постійних комісій міської ради, членів виконкому та
мешканців міста. Звітування про виконання Програми двічі на рік – за шість
місяців та підсумками року.

І.Аналітична частина
1.1. Коротка характеристика громади
Баранівська об’єднана територіальна громада утворена у грудні 2016
року відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» шляхом об'єднання 13 міської/селищної/ сільських
рад Баранівського району. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від
12 червня 2020 року №711-р «Про визначення адміністративних центрів та
затвердження територій територіальних громад Житомирської області»,
підпункту 4 п.2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних
центрів територіальних громад» в 2020 році було приєднадо до Баранівської
ТГ Першотравенську селищну раду.
Баранівська громада розташована у південно-західній частині
Житомирської області на обох берегах р. Случ, за 78 км від обласного центру
м. Житомира та за 220 км від столиці України м. Києва. Відстань до
найближчої станції Радулин – 26 км. Район відноситься до Полісся. Межує:
- на півночі - з Новоград-Волинським районом;
- на сході – з Довбиською громадою;
- на заході –з Дубрівською громадою;
- на півдні – з Хмельницькою областю та Романівськимрайоном.
Баранівську громаду перетинає одноколійна електрифікована залізнична
лінія Новоград-Волинський - Шепетівка Південно-Західної залізниці. Власні
зовнішні перевезення громади здійснюються по мережі територіальних
автодоріг, до яких відносяться - Т-06-12 /Новоград-Волинський – Полонне –
Старокостянтинів/ та Т-06-01 /Баранівка – Висока Піч/.
Адміністративний центр громади – місто Баранівка.
До складу громади увійшли селищна та сільські ради,
адміністративно-територіальний склад яких наведено в таблиці:
Загальна
№
Старостинські округи та населені пункти,
площа
Кількість
з/п
які входять до їх складу
території
населення
2
(км )
1 Баранівська міська рада (м.Баранівка)
81,541
11654
2 Полянківський (смт.Полянка, с.Будисько)
34,858
1658
3 Першотравенський (смт.Першотравенськ)
8,338
3623
4 Вірлянський
(с.Вірля,
29,054
1069
с.Климентіївка)
5 Берестівський (с.Берестівка, с.Мирославль,
46,856
800
с.Ситисько, с.Зрубок)
6 Жарівський (с.Жари, с.Деревищина)
27,047
309
7 Зеремлянський (с.Зеремля, с.Вишнівка,
30,604
618
с.Середня)
8 Йосипівський (с.Йосипівка, с.Табори)
24,984
560

Кашперівський (с.Кашперівка, с.Гриньки,
49,992
1148
с.Озерянка)
9 Марківський (с.Марківка, с.Стара Гута,
34,400
1479
с.Глибочок)
10 Рогачівський (с.Рогачів, с.Острожок,
74,552
1311
с.Млини, с.Рудня)
11 Суємецький (с.Суємці, с.Володимирівка)
39,953
747
12 Смолдирівський (с.Смолдирів, с.Смолка,
53,787
894
с.Іванівка)
13 Ялишівський (с.Ялишів, с.Явне, с.Лісове)
66,035
439
Згідно з Генеральною схемою планування території України,
затвердженою Законом України «Про генеральну схему планування території
України» від 7 лютого 2002 р. No3059-Ш, місто Баранівка, яке є центром
Баранівської районної системи розселення, входить до складу НовоградВолинської міжрайонної та Житомирської обласної систем розселення.
Баранівка має сприятливі передумови для подальшого соціальноекономічного розвитку. До найважливіших конкурентних переваг, які
створюють умови для її перспективного розвитку, відносяться:
 транспортні комунікації. Територією міста проходять територіальні
автомобільні дороги державного значення Т-0601 Дубрівка – Баранівка –
Висока Піч, Т-0612 Новоград-Волинський – Старокостянтинів;
 значні лісові масиви та родовища корисних копалин, розташовані на
території Баранівського району (каоліну, глини, піску, пегматиту, граніту,
суглинків тощо), що сприяє розвитку переробної промисловості;
 сировинна база для розвитку харчової промисловості;
 промисловий потенціал, представлений підприємствами з оброблення
деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, виробництвом одягу,
взуття, харчових продуктів, іншої неметалевої продукції тощо;
 розвиток підприємництва: в місті зареєстровано понад 400 суб’єктів
підприємницької діяльності-фізичних осіб;
 вільні виробничі площі, облаштовані необхідною інфраструктурою,
що дозволяє нарощувати або створювати нові види виробництва з відносно
незначними витратами;
 вільні земельні ділянки для розміщення нових виробничих та
комунально-складських об’єктів;
 вільні трудові ресурси;
 туристичні та рекреаційні ресурси (об’єкти культурної спадщини, р.
Случ, ліси, луки тощо.
Територія Баранівської громади відноситься до басейну р. Дніпро.
Головною річковою артерією Баранівщини є річка Случ, але загалом на
території району є 17 річок басейну Дніпра довжиною 207 км.
Демографічний чинник є одним із визначальних для забезпечення
стабільного й безпечного розвитку громади і держави в цілому.
Демографічна політика громади у сучасних умовах повинна бути спрямована
на створення умов для поліпшення матеріального становища сімей з дітьми,

розвитку системи соціального обслуговування сім’ї, збільшення видів
послуг, що надаються сім’ї, зниженню материнської і дитячої смертності,
посиленню профілактики захворювань.
Виробнича інфраструктура
На території громади представлені такі галузі промисловості: легка,
харчова, будівельних матеріалів, сільське господарство.
Найбільшими промисловими підприємствами ОТГ є: державне
підприємство «Баранівське лісомисливське господарство», ТОВ «Органік
мілк», ТОВ «Органічний м'ясний продукт», ТОВ «Баранівський
молокозавод», ТОВ «Декоркераміка», ТОВ «Декор Україна», ТОВ
«Полянківська кераміка», ДП «Шпат», Баранівська філія СП «Ріф-1».
Виробнича спеціалізація : лісопереробка, виробництво взуття, харчової
продукції, меблів, продукції з фарфору.
У промисловості найбільшу питому вагу займають такі галузі: лісопереробна - 40%; - обробна – 30%; - м'ясо-молочна - 25%; - інші – 5%
Основними сільськогосподарськими підприємствами, зареєстрованими
на території громади, є ТОВ «Агровест Груп», ТОВ «Мирославель – Агро»,
ТОВ «БТТ Агро» та ТОВ «Баранівка-Агро».
Водночас, на місцевих підприємствах офіційно зайнято не більше 15%
працездатного населення (усього - 13 тисяч осіб). Вагому роль відіграє як
фактор географічної близькості обласного центру – Житомира (75 км) та м.
Новоград-Волинського (40 км), так і сезонна зайнятість на
сільськогосподарських роботах і неформальна зайнятість. Крім того, частина
працездатного населення виїздить у пошуках роботи за межі країни.
Банківська система представлена філіями банків «Ощадбанк», «Приват
банк», «Райфайзен банк Аваль», та кредитною спілкою «Добробут».
Транспортна інфраструктура
Транспортне сполучення забезпечується автомобільними дорогами
загального користування державного та місцевого значення. Основний
транспортний вузол-зв'язок розташований у районному центрі в м Баранівка,
де перетинаються автомобільні шляхи. За діючою маршрутною мережею
пасажирського автомобільного транспорту здійснюється перевезення на
приміській маршрутній мережі та на внутрішньо обласній маршрутній
мережі.
Дорожня інфраструктура громади знаходиться в незадовільному стані,
цьому передував низький рівень фінансування дорожніх робіт, через
недостатнє фінансування порушувалися нормативні міжремонтні строки, не
було можливості здійснити технічне переоснащення дорожньої галузі,
широко запровадити нові технології, машини, механізми, матеріали і
конструкції.
Найбільш проблемними, що потребують ремонту, є дороги загального
користування місцевого значення та вулиці і дороги комунальної форми
власності. Наразі ведеться активна робота щодо будівництва, капітального

ремонту та реконструкції дорожнього покриття громади, проте у зв’язку з
недостатнім фінансуванням значна кількість доріг знаходиться у вкрай
занедбаному стані.
ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ У 2021 РОЦІ
У 2021 році основні зусилля органів влади спрямовуватимуться на
досягнення позитивних тенденцій економічного розвитку громади,
застосування ефективної раціональної політики використання бюджетних
коштів, реалізацію державної політики, спрямованої на реанімування
економіки, підвищення соціальних стандартів і покращення добробуту
мешканців громади.
Програма спрямована, насамперед, на стабілізацію економіки міста,
недопущення погіршення якості життя населення, а також стабільну роботу
систем забезпечення життєдіяльності громади.
Основна мета:
Забезпечення захисту прав та добробуту громадян, зменшення негативних
наслідків в економіці шляхом ефективного використання усіх інструментів та
чинників її відновлення і модернізації, реалізація в громаді власного
потенціалу розвитку.
Пріоритети економічного розвитку громади:
 збереження та зростання економічного потенціалу громади,
забезпечення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників через
інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг;
 сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у громаді та
залучення стратегічних інвесторів у реальний сектор економіки громади;
 участь у проектах міжнародної технічної допомоги;
 розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового
обслуговування;
 ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів
комунальної власності;
 якісне утримання території та об’єктів благоустрою;
 підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання
енергоресурсів у всіх сферах господарювання;
 розвиток малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи.
У сфері соціальної та гуманітарної політики:
 забезпечення
соціального
захисту
та
підтримки
незахищених верств населення;
 послаблення напруги на ринку праці, підвищення
соціальної захищеності безробітних;
 легалізація робочих місць та недопущення тіньової
зайнятості;
 зростання рівня заробітної плати, в тому числі у бюджетній
сфері;

 підвищення безпеки життєдіяльності населення;
 забезпечення пріоритетного фінансування соціальних
програм;
 забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти;
 якісне медичне обслуговування населення;
 залучення широких верств населення до занять фізичною
культурою та спортом;
 культурний розвиток громадян, зростання духовноінтелектуального потенціалу мешканців міста.
Основні завдання Програми полягають у:
 забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок
нарощування та утримання рівня економічного зростання,
проведення структурних перетворень, впровадження нових
енергозберігаючих технологій;
 стимулюванні раціонального використання енергоресурсів,
що
сприятиме
забезпеченню
потреби
мешканців
багатоповерхового та приватного секторів в енергоресурсах;
 створенні
позитивної
тенденції,
щодо
залучення
вітчизняних та іноземних інвестицій;
 сприянні
суб`єктам
господарювання
у
реалізації
інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих
місць, освоєння передових технологій;
 забезпеченні подальшого розвитку малого і середнього
підприємництва, підвищення їх ролі у соціально-економічному
житті громади;
 забезпечення
населення
якісними
комунальними
послугами;
 забезпечення в повному обсязі ефективного фінансування
діяльності установ бюджетної сфери, виплати заробітної плати і
соціальних виплат, економія коштів та енергетичних ресурсів.
ІІІ. БЮДЖЕТ ГРОМАДИ НА 2021 РІК
Бюджетна політика 2021 року буде спрямована на вирішення вкрай
нагальних та проблемних питань, забезпечення цільового та ефективного
використання коштів міського бюджету.
Показники дохідної частини міського бюджету на 2020 рік розроблені із
застосуванням норм Бюджетного та Податкового кодексів України.
При прогнозуванні дохідної частини бюджету міста на наступний рік
також було враховано:
фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2017 - 2020
років, норми чинного Бюджетного та Податкового кодексів України при

обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому нормативи їх
зарахування до відповідних бюджетів;
- зміни податкового та бюджетного законодавства;
- інші показники.
В цілому, показник доходів місцевого бюджету на 2021 рік ( без
врахування міжбюджетних трансфертів ) обраховано в сумі 89270,4 тис.
грн, у тому числі:
 загальний фонд – 82610,0 тис. грн;
 спеціальний фонд – 7022,6 тис. гривень.
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Прогнозні показники доходів місцевого бюджету на 2021 рік, у
порівнянні до плану зі змінами на 2020 рік, збільшено на 1792,7 тис. грн. або на
2,0%
(до очікуваних на 9301,4 тис. грн або на 11,6%), у тому числі
по:
 загальному фонду – збільшується на 4701,6 тис. грн або на 6%
(до очікуваних на 8381,8 тис. грн або на 11,3%);
 спеціальному фонду – зменшується на 2908,9 тис. грн або на 30,4%
(до очікуваних збільшується на 919,6 тис. грн. або на 16 %).
Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на
доходи фізичних осіб, що становить 63,2% від показника доходів загального
фонду 2021 року.
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Враховані в бюджеті показники податку на доходи фізичних осіб на
2021 рік, становлять:
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (
11010100 ) – 47397,0 тис. грн., або 90,7 % від загальної суми ПДФО ;
- податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення , грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького складу , що сплачується
податковими агентами ( 11010200 ) – 1800,0 тис. грн. ( 3,4 % );

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (
11010400 ) - 2020,0 тис. грн. ( 3,9 % );
- податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами
за результатами річного декларування ( 11010500 ) – 1030,0 тис. грн. (
2% ).
Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання
лісових ресурсів на 2021 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень
за попередні роки, надходжень поточного року, тенденції платного відпуску
деревини та проіндексованих ставок рентної плати на індекс цін виробників
промислової продукції .
Починаючи з 01.01.2019 року, рентна плата за спеціальне
використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування зараховується у пропорціях: 37% - до
загального фонду державного бюджету, 26% - до спеціального фонду
державного бюджету та 37% - до доходів місцевих бюджетів. Рентна плата за
спеціальне використання лісових ресурсів ( крім рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування ) 100 % зараховується до бюджету міста.
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Показники рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів до місцевого бюджету на 2021 рік складають 3210,0 тис. грн, що
на 592,8 тис. грн або на 15,6 відсотка менше очікуваного показника 2020
року. Показники може бути зменшено на 1000,0 тис. грн. у разі падіння
обсягу рубок.

Розрахунок рентної плати за видобування корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення на 2021 рік здійснено з
урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, прогнозного індексу
цін виробників у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (крім
застосування їх до рентної плати за користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних копалин), а також тенденції видобутку
(погашення) корисних копалин та діючих ставок.
Починаючи з 2019 року, рентна плата за видобування корисних
копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування
надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату)
зараховується у розмірі 5% до доходів місцевих бюджетів, також до
місцевих бюджетів у повному обсязі зараховується рентна плата за
видобування корисних копалин місцевого значення . В 2021 році очікуємо
даних надходжень, відповідно, 9,0 тис. грн. та 40,0 тис. грн. порівняно із
очікуваним показником за 2020 рік, збільшуються на 5,7 тис. грн або на
13,2 відсотків.
Показник надходжень акцизного податку на 2021 рік становить
3580,0 тис. гривень.
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Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по
діючому законодавству, що передбачає зарахування надходжень з
алкогольних напоїв та тютюнових виробів до бюджетів місцевого
самоврядування в обсязі 1130,0 тис.
грн, і залишається на рівні цього
року.

В 2021 році продовжено зарахування акцизного податку з пального до
бюджетів органів місцевого самоврядування і бюджет міста в наступному
році має поповнитися на 2450,0 тис. грн.
озрахунок податку на майно, зокрема, плати за землю на
2021 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами
земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і
комунальної власності.
Прогнозний показник податку на майно (плата за землю) до
місцевих бюджетів на 2021 рік становить 7141,7 тис. грн, порівняно із
очікуваним показником на 2020 рік, збільшується на 267,7 тис. грн. або на
3,9 відсотків.

В т. ч. «САНВІН
-11» -3,4
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Зростання прогнозних надходжень плати за землю у 2021 році
відбудеться за рахунок скасування з 01.07.2020 для платників І-ІІІ групи
спрощеної системи оподаткування звільнення від сплати земельного податку
у разі провадження діяльності з надання земельних ділянок та/або
нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках в оренду
(найм, позичку) Законом України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування
податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому
законодавстві».
З 2019 року запроваджено земельний податок за лісові землі та
встановлено ставки податку за один гектар лісових земель відповідно до
статей 274 та 277 Податкового кодексу України.

Розрахунок показника суми податку на майно (податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на 2021 рік проведено у
розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомостей, юридичних та
фізичних осіб і становить 799,0 тис. гривень.
Прогнозна сума єдиного податку на 2021 рік становить
14700,0 тис. грн. і збільшується порівняно із очікуваним показником у
2020 році на 1625,0 тис. грн, або на 12,4 відсотків.
У
2019
році
до
четвертої
групи
(сільськогосподарські
товаровиробники) віднесені фізичні особи - підприємці, які провадять
діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого
відповідно до Закону України "Про фермерське господарство", за умови
виконання сукупності вимог, визначених податковим законодавством.
З 23 травня 2020 року Законом України від 16.01.2020 № 466-IX
збільшено граничний обсяг доходу для платників, що перебувають на
спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок: І групи з 300 тис. грн до 1 млн грн; ІІ групи – з 1,5 млн грн до 5 млн грн; ІІІ групи – з
5 млн грн до 7 млн гривень.
На збільшення надходжень єдиного податку у 2021 році має вплив
зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 8% (для
платників І групи), мінімальної заробітної плати на 27,0% (для платників ІІ
групи) та індексу споживчих цін на 7,3% (для платників ІІІ групи).
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В 2021 році бюджет міста отримає також державного мита в сумі
113,1 тис. грн. та плати за надання адміністративних послуг в сумі 770,0
тис. грн.
Основними платежами спеціального фонду є власні надходження
бюджетних установ, кошти від продажу землі та майна, екологічний
податок, грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природнього середовища ,
що відповідно становлять 86,6%, 7,5%, 4,5% , 1,1% та 0,3% від показника
доходів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 рік, що складе
7022,6 тис. гривень.
Показник суми власних надходжень на 2021 р становить 6176,8
тис. гривень.
Показник суми коштів від продажу землі на 2021 рік становить
500,0 тис. гривень.
Показник суми коштів від відчуження майна на 2021 рік становить
300,0 тис. гривень.
Показник суми екологічного податку на 2021 рік становить 74,2
тис. гривень.
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності – 15,6 тис. гривень.

ВИДАТКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Розрахунки обсягу видатків місцевого бюджету здійснено з
урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень
програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів
бюджетної політики на 2019–2021 роки, схваленого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р. Стратегії реформування
системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 №142-р, а також
реалізації реформ у галузі освіти та охорони здоров’я.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на
2021 рік» передбачено, що як і у 2019 році, у наступному бюджетному
періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату
праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів, які викладають предмети згідно з Державним
стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Обсяг даної субвенції

визначено на основі формули, виходячи з розрахункової кількості ставок
педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження
та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати
вчителя. У загальному обсязі освітньої субвенції вдруге враховано видатки
на оплату праці педагогічних працівників:
- загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку із поділом класів на групи
при вивченні окремих предметів;
- інклюзивних класів;
Медична субвенція у 2021 році не надається.
При плануванні видаткової частини міського бюджету основною метою було
збереження соціальної спрямованості місцевого бюджету для забезпечення
фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.
Обсяг видатків проекту бюджету Баранівської міської ради на 2021
визначено у сумі 194314,3 тис. грн. а саме:

рік

- видатки загального фонду місцевого бюджету – 183222,6 тис. грн., у тому
числі субвенції з державного бюджету, обласного бюджету, районного
бюджету та бюджетів територіальних громад - 103509,8 тис. грн. (освітня
субвенція - 74198,9 тис. грн., базова дотація - 25403,9 тис. грн., додаткова
дотація сягнула мінімуму за останні 5 років і складає всього 2255,3 тис. грн.
інші – 1651,7 тис. грн.);
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- видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 11091,7 тис. грн.
Відповідно до Бюджетного кодексу України здійснено горизонтальне
вирівнювання податкоспроможності місцевого бюджету.
Проект бюджету розрахований з урахуванням встановлення мінімальної
заробітної плати в розмірі 6000,00 грн. на місяць та встановлення посадового
окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 2670,00 грн.
Видатки на оплату праці передбачено в сумі 135728,4 тис. грн., збільшення
в порівнянні з уточненими показниками 2020 року на 33,5 % ( 101663,4 тис.
грн.).
Питома вага даних видатків в загальних витратах складає 88 %.

За рахунок спеціального фонду видатки на оплату праці передбачено в сумі
150,0 тис. грн. (надання спеціальної освіти мистецькими школами). В частині
відділу благоустрою видатки на оплату праці за рахунок спеціального фонду
не передбачаються, оскільки можлива реорганізація через створення
комунального підприємства.
Видатки загального фонду на комунальні послуги та енергоносії передбачено
включно з медициною в сумі 8678,2 тис. грн., без медицини – 6472,9 тис.
грн., що на 11,3 % (1038,7 тис. грн.) більше останнього уточненого обсягу
видатків у 2020 році (5744,2).

Базові обсяги коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв слід
було б збільшити в середньому на коефіцієнт 1,087. Проте, завдяки заходам
з енергозбереження та щорічній тенденції до зменшення витрат – наявний
прогноз про достатність вказаних призначень. Окрім того,за результатом
відшкодувань наданих послуг в кінці 2021 року доцільно підготувати
додаткові угоди на зменшення призначень й у такий спосіб зменшити
бюджетні витрати. За рахунок спеціального фонду видатки на комунальні
послуги та енергоносії передбачені в сумі 639,5 тис. грн. Питома вага
видатків на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносіїв в загальному
обсязі видатків загального фонду складає 92,0 % що на 22,0 % більше
останнього уточненого показника видатків (70,0%). Видатки на інші статті
розраховані виходячи з фінансових можливостей місцевого бюджету,
враховуючи мінімальну потребу галузей та умови укладених договорів по
оплаті послуг.
Капітальні видатки спеціального фонду бюджету заплановано в сумі 3979,3
тис. грн., з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1000,0 тис.
грн., які направляються на продовження заходів проєкту «Будівництво
прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру
за адресою вул.Звягельська Баранівського району Житомирської області».
Структура видатків бюджету Баранівської міської ради на 2021 рік за
галузевою ознакою представлена у вигляді гістограми:

За головним розпорядником «Баранівська міська рада» на 2021 рік
пропонуються до затвердження призначення загального фонду в сумі
34055,0 тис. грн., що на 18,2%/7596,9 тис. грн. менше останнього
затвердженого річного плану (41651,9). На заробітну плату передбачено
видатки у сумі 14303,9 тис. грн., що складає 76,4% від загального обсягу
видатків. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено
видатки в сумі 785,0 тис. грн., що складає 4,7 % від загального обсягу
видатків. Капітальні видатки не передбачаються. Видатки, які передбачається
проводити за рахунок власних надходжень (плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, плата за оренду
майна бюджетних установ) в сумі 33,5 тис. грн., планується спрямувати на
інші першочергові видатки. Недостатність на оплату праці апарату ради
без виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових
питань складає 2416,0 тис. грн. за КЕКВ 2111 та 600,0 тис. грн. за КЕКВ
2120 (нарахування).
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За головним розпорядником «Відділ освіти Баранівської міської ради»
обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020
році визначається на основі формули, яка враховує нормативну
наповнюваність класів, що дасть змогу запровадити стимулюючий механізм
під час проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів і
складає 74198,9 тис. грн., що в порівнянні з 2019 роком (49167,6) більше на
25031,3 тис. грн., або 50,9%. Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету на 2021 рік дорівнює 311,1 тис.
грн.
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За рахунок місцевого бюджету у 2021 році будуть фінансуватися всі інші
заклади освіти міста. Мережа галузі «Освіта» нараховує 30 бюджетних
установ, з них:
- 14 дошкільних навчальних закладів;
- 12 загальноосвітніх шкіл;
- 1 позашкільний заклад освіти;
- 1 школа естетичного виховання дітей;
-1 централізована бухгалтерія і господарча група;
- 1 центр професійного розвитку педагогічних працівників.
На утримання установ і закладів галузі виключно коштом місцевого бюджету
плануються видатки загального фонду в сумі 49999,1 тис. грн. У 2020 році на
такі цілі було направлено близько 41782,6 млн. грн.
Кошти частини додаткової дотації 2021 року (13,74%) в обсязі 310,0 тис.
грн. направляються на енергоносії освітньої галузі (2255,3+260,0 -1855,3350,0=310,0).
На заробітну плату з нарахуваннями заплановано 119047,1 тис. грн., що
становить 95,7 % від загального обсягу видатків загального фонду по галузі.
На енергоносії – 3419,4 тис. грн., що складає 2,7 % в структурі видатків
галузі. Видатки на харчування на 2021 рік заплановані в сумі 1680,0 тис. грн.,
в т. ч.:

1. Видатки на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах
обраховані з урахуванням вимог Закону України від 28.12.2014 року № 76VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких з
а к о н о д а в ч и х актах.
2. Вартість харчування учнів пільгових категорій становить 15,00 грн. На
допомогу дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування (5
чол.), яким в 2021 році виповниться 18 років в сумі 9,1 тис. грн. з розрахунку
1 810 грн. на одну дитину.
Видатки спеціального фонду установ освіти передбачені в сумі 5586,3 тис.
грн. (власні надходження бюджетних установ).
За отримувачами коштів міського бюджету які здійснюють діяльність у
галузі медицини обсяг видатків передбачено в сумі 3260,1 з них:
- 2205,3 тис. грн.. на оплату енергоносіїв;
- 1054,8 тис. грн. на інші програми та заходи, у т.ч:
субвенція з державного бюджету на централізовані заходи з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет - 794,8 тис. грн.;


програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом - 50,0
тис. грн.;



централізовані заходи з лікування онкологічних хворих -150,0 тис.
грн..;



інші програми -60,0 тис. грн.

Особливого загострення
уваги потребує додаткове навантаження на
місцевий бюджет через зменшення обсягу додаткової дотації. Оскільки її
доведено у обсязі 2255,3 тис. грн., а видатки на медицину закладено у сумі
2205,3 тис. грн. - різницю буде спрямовано на освіту в сумі 310,0 тис.
грн..Обсягу не є достатньо,тому рекомендовано дотримуватися режиму
економії.
Станом на дату формування бюджету суміжні (Довбиська та Дубрівська)
громади передбачили у власних бюджетах лише 260,0 тис. грн. на відповідні
цілі. При цьому потреба у наданні таких субвенцій складає 433,8/183,2 тис.
грн. відповідно.

За головним розпорядником «Управління соціального захисту населення
Баранівської міської ради» затверджується загальний обсяг видатків в сумі
6776,4 тис. грн., що на 426,2 тис. грн. більше останнього затвердженого
обсягу видатків 2020 року.
На утримання закладу соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) громадян, які не здатні до самообслуговування, на 2021 рік
пропонуються до затвердження видатки загального фонду в сумі 3946,5 тис.
грн., що менше обсягу видатків 2020 року на 139,9 тис. грн. Видатки на
заробітну плату з нарахуваннями по головному розпоряднику всього
заплановано в сумі 5225,0 тис. грн. Питома вага заробітної плати з
нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 77,2 %. Видатки на
оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі 66,0 тис. грн.
(уточнений обсяг 2020 року - 60,4 тис. грн.). Питома вага енергоносіїв в
загальних видатках складає 0,9%. Видатки спеціального фонду затверджено
в сумі 55,0 тис. грн. за рахунок власних надходжень.
На утримання центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів в 2020 році
пропонуються до затвердження видатки в сумі 663,8 тис. грн. Видатки на
заробітну плату з нарахуваннями заплановано в сумі 500,0 тис. грн. Питома
вага заробітної плати з нарахуваннями в загальних видатках складає 75,4%.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в сумі
28,0 тис. грн.
На утримання Центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді
пропонуються до затвердження видатки в сумі 649,5 тис. грн. На оплату
праці з нарахуваннями передбачено 520,0 тис. грн., що в порівнянні з 2019
роком більше на 7,8 %. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в
загальних видатках складає 80,1%.
Для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб
з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість в міському
бюджеті передбачаються кошти в сумі 20,0 тис. грн., а саме:

- ГО «Чорнобиль - 94» - 10,0 тис. грн.
- ГО ветеранів АТО - ООС "Поліський гарт"- 10,0 тис. грн.
За головним розпорядником «Відділ культури, сімї, молоді та спорту
Баранівської міської ради» на 2021 рік передбачаються видатки у сумі
14065,6 тис. грн., у тому числі власні надходження бюджетних установ –
253,0 тис. грн. Також передбачено призначення за бюджетом розвитку на
оплату дистанційної передачі даних у сумі 152,0 тис. грн.
На утримання закладів культури та проведення заходів по загальному фонду
передбачаються видатки в розмірі 13660,6 тис. грн. На утримання музею
передбачаються видатки в розмірі 361,6 тис. грн. На проведення міських
заходів протягом року передбачаються видатки в розмірі 33,0 тис. грн.
З загального фонду бюджету видатки на заробітну плату з нарахуваннями
передбачаються в сумі 12660,5 тис. грн. Питома вага цих видатків в
загальному обсязі видатків 91,9%. Видатки на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв передбачені по загального фонду в сумі 536,8 тис. грн. Питома
вага цих видатків в загальному обсязі видатків - 3,9 %.
Передбачено також видатки на утримання ДЮСШ та ФОКу, фінансова
підтримка ФК «Керамік» та проведення спортивних заходів. Обсяг видатків
загального фонду на фізичну культуру і спорт запланований у сумі 2359,0
тис. грн., що на 243,7 тис. грн. більше затвердженого з урахуванням змін
плану 2020 року (2025,3 тис. грн.). На заробітну плату з нарахуваннями
заплановано кошти в сумі 1680,0 тис. грн., питома вага видатків на заробітну
плату від загальної суми складає 76,1 %. На оплату комунальних послуг та
енергоносіїв заплановано кошти в сумі 131,0 тис. грн., що на 89,5 % більше в
порівнянні з 2019 роком.
Планова фінансова підтримка ФК «Керамік» становить 50,0 тис. грн.
Для утримання Служби у справах дітей Баранівської міської ради
передбачено призначення загального фонду в сумі 928,8 тис. грн., у т.ч.
заробітна плата з нарахуваннями - 900,0 тис. грн.
За головним розпорядником «Відділ містобудування, архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради»
передбачено видатки на:
-

керівництво і управління в сумі 1425,1 тис. грн. у в т.ч. оплата праці
з нарахуваннями -1320,0 тис. грн.;
здійснення заходів із землеустрою -35,0 тис. грн.;

-

розроблення схем планування та забудови територій -55,0 тис. грн.
(спеціальний фонд);

-

підготовки
земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення або прав на них комунальної власності для продажу на
земельних торгах та проведення таких -50,0 тис. грн.(спеціальний
фонд).

На організацію благоустрою населених пунктів громади передбачено
11162,0 тис. грн.
Видатки загального фонду на 2021 рік визначено в загальній сумі 9623,5
тис.(+ 44,7 тис. грн.. до останнього затвердженого обсягу видатків),
спеціального фонду – 1538,5 тис. грн. (1511,4). Видатки на енергоносії
передбачено у сумі 1500,0 тис. грн. при останньому уточненому обсязі
видатків 2020 року -1382,1 тис. грн.
Для покриття різниці в тарифах КП «Баранівка міськводоканал»
передбачено видатки в сумі 200,0 тис. грн.(відшкодування різниці між
розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися
або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу
місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на
їх виробництво (надання)).
На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету за загальним фондом
передбачено 1110,0 тис. грн. а також 200,0 0 тис. грн. за спеціальним фондом.
На утримання КУ «Агенція місцевого органічного розвику –АМОР»
Баранівської міської рад» та на утримання КП «Баранівський міжшкільний
ресурсний центр передбачено 400,0 та 500,0 тис. грн. відповідно.
На втілення заходів проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу
Баранівської міської ОТГ» передбачено 2051,6 тис. грн. за спеціальним
фондом.
На природоохоронну діяльність передбачено 89,8 тис. грн.
Наявна загальна тенденція до зростання видатків в першу чергу через
збільшення обсягу видатків на оплату праці.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Запозичення до місцевого бюджету здійснювалось шляхом отримання
зовнішнього кредиту по кредитному договору між «Північною екологічною
фінансовою корпорацією» (НЕФКО) та Баранівською міською радою, метою
якого є фінансування впровадження заходів проекту «Капітальний ремонт
будівлі Баранівської гімназії в м.Баранівка по вул.Соборна 26, - заходи з
енергозбереження. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами
становить 2% річних. Погашення кредиту та сплата відсотків по кредиту
здійснюється щоквартально 15 лютого, 15 травня, 15 серпня та 15 листопада,
починаючи з 15 листопада 2018 року. Завдяки взаємним домовленостям
оплату «тіла кредиту» було від терміновано до 01.01.2021 року. Відтак, для
погашення основної суми боргу у 2021 році передбачається 1897,2 тис. грн.
Остаточний строк погашення основної суми боргу по запозиченню - 2022 рік.
В 2021 році на обслуговування кредиту (сплату відсотків) передбачено
видатки в сумі 79,3 тис. грн. Граничний обсяг місцевого боргу станом на
31.12.2021 року (залишок боргу на 2022 рік) визначено в сумі 1422,9 тис. грн.
На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Бюджетного
Кодексу України» від 17.09.2020 № 907- IX рішенням № 32 від 07.12.2020
було утворено нову юридичну особу - «Відділ фінансів Баранівської міської
ради». Видатки на відділ загальною чисельністю 8 штатних одиниць
складуть 1982,3 тис. грн., у т.ч. оплата праці -1500,0 тис. грн., енергоносії -

45,0 тис. грн., обслуговування місцевого боргу - 79,2 тис. грн. та резервний
фонд -10,0 тис. грн.
ІV. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Основними завданнями є поліпшення бізнес-клімату, створення
сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів
підприємництва, консолідація зусиль структурних підрозділів міської ради та
бізнесу для вирішення актуальних питань цього сектору економіки,
скорочення державного регулювання та адміністративного втручання у
діяльність
суб’єктів
господарювання,
інформаційно-консультаційна
допомога суб’єктам господарської діяльності, підтримка молодіжних
підприємницьких ініціатив.
Інвестиційна діяльність.
На території громади продовжує проводитися політика в напрямку
залучення нових інвестиційних проектів та підтримки вже діючих.
Проблемні питання розвитку:
 недостатня кількість дієвих важелів стимулювання інвестиційної
діяльності;
 складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам
для здійснення господарської діяльності;
 нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що
призводить до високих податкових ризиків для бізнесу й обмежує
можливість середньо - і довгострокового планування;
 складна процедура погодження документів по інвестиційних проектах,
для реалізації яких надається державна підтримка.
 обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних для
реалізації нових інвестиційних проектів.
 недосконалість механізмів державно-приватного партнерства.
Основні напрями діяльності:
 підвищення інвестиційної привабливості громади за рахунок
функціонування стабільного економічного середовища;
 інвентаризація старих промислових зон на території громади, з метою
пошуку незадіяних місць для здійснення діяльності;
 систематичне оновлення баз даних інвестиційних пропозицій у
пріоритетних сферах інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних
ділянок тощо;
 формування переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися
за рахунок коштів державного бюджету та обласного бюджету;
 налагодження співпраці з різними міжнародними організаціями та
прийняття участі у міжнародних проектах;

 розробка і захист проектів розвитку інфраструктури громади через
Державний фонд регіонального розвитку;
 співфінансування програм та проектів;
 участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та конференціях
в Україні та за кордоном;
Очікувані результати:
- збільшення обсягу загальних інвестицій в основний капітал та прямих
вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку громади;
- створення нових робочих місць на території громади;
- покращення інвестиційного рейтингу громади;
- проведення форуму для підприємців
V. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Управління комунальним майном міста здійснюється у наступних
напрямках: оренда майна, передача об'єктів права комунальної власності у
постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам;
приватизація майна; облік фінансових результатів діяльності та розподіл
коштів, отриманих від оренди та приватизації майна.
Одним з основних завдань міської влади є ефективне та раціональне
використання наявних об'єктів нерухомого майна комунальної власності
міста в інтересах збільшення надходжень до міського бюджету.
Головне завдання – збереження, ефективне та цільове використання
об’єктів комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної
громади.
Основні завдання:
підвищення ефективності управління об’єктами комунальної форми
власності та збільшення надходжень до міського бюджету;
збереження і ефективне використання комунального майна,
збільшення надходжень до міського бюджету від його використання.
Заходи з реалізації:
- проведення балансоутримувачами систематичних перевірок стану
утримання, використання та збереження комунального майна громади;
- пошук нових об’єктів оренди та укладення нових договорів оренди,
здійснення контролю за станом їх використання, вжиття дієвих заходів
щодо погашення заборгованості з орендної плати.
- при прийманні-передачі комунального майна здійснення його
закріплення за комунальними підприємствами, установами, закладами
на правах господарського відання чи оперативного управління шляхом
підписання актів приймання-передачі;
- продовження роботи щодо проведення технічної інвентаризації
об’єктів права комунальної власності та заходів по реєстрації прав
власності на комунальне майно;
- виготовлення технічних паспортів на об’єкти комунальної власності;

- удосконалення форм контролю за виконанням умов договорів оренди
майна комунальної власності;
- вжиття заходів щодо недопущення виникнення заборгованості з
орендних платежів та погашення заборгованості минулих років,
Баранівська
громада позиціонує себе як осередок органічного
агробізнесу. В рамках проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу
Баранівської міської ОТГ» ведуться роботи по зведенню та обладнанню
комплексу будівель ринку органічної продукції, а саме:
- «Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торговотренінгового центру у м. Баранівка»;
Проблемні питання розвитку:
- обмеженість коштів на фінансування будівництва нових об’єктів;
- недоліки у законодавчій системі, щодо проведення тендерних торгів;
Основні напрямки діяльності:
- будівництво ринку органічної продукції та встановлення холодильного
обладнання для зберігання органічних ягід;;
- створити дискусійні майданчики для залучення мешканців громади до
планування;
- виготовлення проектно- кошторисних документацій;
- підтримка соціального підприємництва.
В рамках проекту створено КУ «Агенція місцевого розвитку».
Метою установи є:
a. розробка та сприяння реалізації стратегії розвитку об’єднаної
територіальної громади ,надання аналітичної підтримки цьому
процесу,залучення позабюджетних фінансових ресурсів та інвестицій.
b. налагодження партнерських відносин
з містами побратимами та
донорськими організаціями
c. моніторинг грантових пропозийцій та подання заявок на грантові
конкурси для фінансування потреб громади
d. сприяння становленню соціального підприємництва як можливості
самозайнятості та покращення фінансового стану сільського населення.
e. сприяння сталому економічному розвитку об’єднаної територіальної
громади у підтримці малого та середнього бізнесу.
d Консультування мешканців громади щодо започаткування підприємницької
діяльності
Проблемні питання:
a. в результаті ряду ознайомчих семінарів та одного пілотного тренінгу
проявилась дуже низька активніть та слабка підприємливість місцевих
мешканців, неготовність до змін, обмеженість в знаннях щодо відкриття
власної справи. Все це спричиняє страх до реалізації підприємницького
потенціалу.

b. Утворені сільсько-господарські кооперативи наразі не можуть самостійно
функціонувати через слабку активність мешканців громади, брак
фінансових ресурсів для подальшого розвитку та пандемія 2020 року.
c. Проблема довіри і як наслідок співпраці між представниками малого та
середнього бізнесу та органами місцевого самоврядування посилена
недовірою до державних органів та програм.
d. виділення фінансування на реалізацію двох проєктів “Бюджет участі
2019” - 180 тис. грн.
Цілі та завдання на 2021 рік:
a. Для зацікавлення до підприємницької діяльності,
комплексний підхід у зміні свідомості населення:

необхідний

1. прописати функції фахівця з організації навчальних програм та
необхідні ресурси для залучення кваліфікованих трененрів
2. розробити механізм стимулювання молоді до підприємницької
діяльності.
b. Для завершення становлення організаційної та фінансової моделі
кооперативів необхідно:
1. проводити регулярні навчання членів кооперативів на базі бізнесінкубатору
2. сприяти створенню сімейних молочних ферм
3. Галузь сільського зеленого туризму.
4. забезпечити виконання проведення конкурсу та фінансування
переможців згідно “Програми розвитку та підтримки аграрного
комплексу Баранівської міської об’єднаної громади за пріоритетними
напрямками на період до 2023 року”
c. Для ефективної діяльності агенції як консультативно-дорадчого центру
для підприємців необхідно забезпечити фінансування з місцевого
бюджету трьох вакантних посад, однієї з умов грантового договору
ENI/2017/392-857 від 29.12.2017 р.,а також видатків на оплату
енергоносіїв та інтернет.
Очікувані результати:
a. Заохочення молоді до підприємницької діяльності з метою отримання
прибутку.
b. Створення нових робочих місць
c. Збільшення доходів місцевого бюджету від новостворених бізнесів (ФОП,
ТОВ, ПП , ФГ тощо)
d. Збільшення кількості сімейних молочних ферм
e. Розробка та впровадження плану громадської безпеки Баранівської
міської територіальної громади на 2021рік.
f. Створення осередку спілкування на селі для вразливих верст населення в
смт. Полянка з метою зменшення сімейних конфліктів в родинах де є
ветерани та учасники АТО. Створення національно-патріотичного гуртка

для молоді, залучення ветеранів АТО до громадського життя села,
зменшення соціальної напруги на селі
КП «Баранівський міжшкільний ресурсний центр»
У новому 2021 році заплановано збільшити продуктивність
підприємства :
Виготовлення сувенірної продукції, речей домашнього вжитку та
декору для жителів громади та юридичних осіб. Із міською радою планується
заключити договір на вирощення квітів для озеленення громади. Також було
проведено переговори із підприємцями громади, і не лише Баранівською, про
надання їм на реалізацію свіжо молодих пагонів рослин (зелень). Тепличним
коворкінгом і на далі буде проводитися навчальні процеси, планується
проводити дослідницьку роботу у сфері грибництва.
Технічний та швейний коворкінг не мають можливостей проводити
навчання (крім гуртків) у зв’язку із цим плануємо передати
для
освітянського процесу техніку школам отг, яка не використовується у
комерційній частині підприємства.
VI. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ
Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, у тому
числі реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків, модернізація
та розвиток централізованих систем водопостачання, водовідведення,
оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та
регулювання споживання води, підвищення якості надання житловокомунальних послуг, зокрема забезпечення споживачів якісною питною
водою, створення об’єднань співвласників багатоповерхових житлових
будинків – реалізація цих завдань дозволить забезпечити підвищення
надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення
якості житлово-комунального обслуговування населення.
Водопровідно-каналізаційне господарство.
КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, лазні , готелю, реалізацію піску,
своєчасно в робочому режимі проводяться роботи по усуненню аварійних
ситуацій на окремих ділянках водопровідних мереж, які мають значний
термін експлуатації.
Тарифи в 2020 році на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення діючі з 01.03.2019р., а саме:
населення – водопостачання – 15,50 грн., водовідведення – 19,90 грн., в
с. Зеремля – 18,00 грн.,
юридичні та інші споживачі – водопостачання – 24,72 грн.,
водовідведення – 30,18 грн.,
різниця в тарифах для населення складає – водопостачання – 9,22
грн./м3, водовідведення – 10,28 грн./м3.

В 2021 році необхідно переглянути тарифи на послуги водопостачання
та водовідведення, для недопущення збитковості підприємства.
В 2021 році потрібно провести капітальний ремонт водонапірної башти в
м. Баранівка, яка введена в експлуатацію в 2007 році.
Також комунальне підприємство планує провести ремонти двох мулових
майданчиків, первинного відстійника, лотків контактних резервуарів, а також
частини випускного колектора очисних споруд (протяжністю близько 200
м.п.).
Благоустрій
Відділ
житлово-комунального
господарства
та благоустрою
Баранівської міської ради створено з метою надання адміністративних
послуг фізичним та юридичним особам з питань ЖКГ та благоустрою,
зокрема :
- збір, перевезення, зберігання та захоронення твердих побутових відходів;
- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;
- утримання території міста в належному санітарному стані;
- благоустрій автошляхів, тротуарів, кладовищ, пляжів , і т.д.;
- озеленення територій;
- надання адміністративних
послуг з видачі довідок, виготовлення
ксерокопій , та ін.;
- надання ритуальних послуг (копання та прибирання могил );
- надання послуг ринку.
Спецавтомобілем (автовишка), здійснюються висотні роботи, в тому
числі зрізання аварійних дерев на території Баранівської громади.
Суб’єктом господарювання у межах м.Баранівка та ОТГ на ринку
послуг у сфері поводження з побутовими відходами ( збирання, зберігання,
перевезення та захоронення твердих побутових відходів) є Баранівська
міська рада, відділ благоустрою та житлово-комунального господарства.
У Баранівці діє лише одне міське паспортизоване місце видалення
відходів ( звалище побутових відходів) площею 2.6 га, власником якого є
Баранівська міська рада.
По ТГ зареєстровано 23 сміттєзвалища площею 10,97 га, з них 22 паспортизовані, разом – 24 сміттєзвалища загальною площею 13,57 га, не
паспортизоване сміттєзвалище в с.Йосипівка.
По Баранівській ТГ налагоджено лише централізоване збирання ,
перевезення, зберігання та захоронення твердих побутових відходів. На
роботах з вивезення твердих побутових відходів задіяно три сміттєвози і
трактор МТЗ-82 ( на заміні), при потребі автомобіль КамАЗ 3511, які
курсують згідно з графіком та схемою санітарної очистки міста,
затвердженими міським головою. Налагоджено облік прийнятих відходів.
Особлива увага приділяється роботі у галузі дорожнього господарства
та освітлення вулиць міста та населених пунктів ОТГ. Ремонтні роботи
передбачають проведення ямкового ремонту , грейдерування вулиць або
ремонт дорожнього покриття шляхом підсипання щебенем або щебеневою

сумішшю. З метою забезпечення покращення освітлення вулиць міста та
сіл по старостатах Баранівської ОТГ проводяться відповідні роботи по
ремонту ліній електропередач вуличного освітлення, заміна ламп та
ліхтарів, встановлюються лічильники та інше електрообладнання , яке
вийшло з ладу.
Головна мета:
Благоустрій населених пунктів ОТГ.
Це пов’язано з тим, що благоустрій населених пунктів безпосередньо
пов’язаний із життєдіяльністю населення і включає в себе утримання
територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення,
збереження об'єктів загального користування, а також природних
ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів, організацію належного
утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних
споруд та об'єктів природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного
та іншого призначення, створення умов для реалізації прав суб'єктами у цій
сфері. Також передбачає розвиток дорожньо-мостового господарства,
зовнішнє освітлення, озеленення та комплексний благоустрій, санітарну
очистку та поводження з відходами, а також належне утримання місць
відпочинку громадян, прибудинкових територій , будівель і споруд ,
благоустрій місць поховань , об’єктів поводження з тваринами ,тощо.
Розвиток населених пунктів потребує активізації зусиль в першу
чергу на місцевому рівні – з боку органів місцевого самоврядування, щодо
належного утримання та використання об’єктів благоустрою та іншої
інфраструктури. Благоустрій – це візитка картка кожного населеного
пункту. Перше враження кожного з нас складається саме з того який у
ньому благоустрій, як виглядають
дороги,тротуари, зупинки, фасади
будинків, зелені насадження, як освітлюються вулиці, який його
санітарний стан та багато іншого. А тому й оцінка роботи місцевої влади
в значній мірі залежить від зовнішнього вигляду населеного пункту.
Проблемні питання
1. Проблема, яка потребує невідкладного вирішення, - фінансування
заходів із запровадження роздільного збирання ТПВ. Як відомо, малі міста,
у тому числі й Баранівка, не забезпечені достатніми фінансовими та
матеріальними ресурсами на впровадження вищезгаданих заходів. У той же
час Закон України «Про відходи» зобов’язує органи
місцевого
самоврядування невідкладно розпочати робот з організації роздільного
збирання ТПВ на підвідомчих територіях. Зокрема, для цих цілей
необхідно закупити відповідні контейнери, спецавтомобілі, облаштувати
сортувальну
станцію або
лінію, закупити
необхідне
обладнання
пресування пластикової тари тощо. На це потрібні чималі кошти, які на
даний час відсутні у міському бюджеті. Тому необхідно вирішити
питання щодо надання державних субвенцій місцевим бюджетам на
придбання техніки та обладнання для роздільного збирання ТПВ.

2. Основною проблемою функціонування ринків збирання, вивезення,
перероблення захоронення,утилізації та роздільного збирання ТПВ на
території м.Баранівка та ОТГ
є 100-відсоткове охоплення споживачів
цих послуг договорами. На даний час договірними відносинами у цій
сфері охоплено 80% населення по місту та 59,8% по старостатах ОТГ. Як
результат - виникнення стихійних сміттєзвалищ вздовж доріг, берегів
річок та на пустирях, куди виносять сміття ті, хто не уклав відповідні
угоди. Дане питання можна вирішити тільки на державному рівні
шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про відходи» із
запровадженням норми щодо обов’язковості укладання договорів з
надавачами послуг збирання, вивезення, перероблення, захоронення та
утилізації ТПВ.
3. Одним із варіантів вирішення проблеми щодо збирання, вивезення,
перероблення, захоронення , утилізації та роздільного збирання ТПВ є
запровадження загальнодержавного збору за забруднення навколишнього
середовища як для суб’єктів господарювання, так і для населення, кошти
від якого направляти органам місцевого самоврядування на ліквідацію
несанкціонованих звалищ, запровадження роздільного збирання ТПВ тощо.
4. Важливою проблемою на ринках збирання, вивезення (перевезення),
перероблення
( оброблення), захоронення та утилізації твердих
побутових відходів є щорічне зростання обсягів ТПВ, що з часом може
призвести до перевантажень діючих місць видалення відходів та
засміченості ними територій. Для вирішення цієї проблеми необхідно
розпочати будівництво в Україні ряду сміттєпереробних заводів, а також
на законодавчому рівні заборонити використання в Україні пластикової
та поліетиленової тари. Запровадження цих заходів дасть змогу суттєво
знизити обсяги ТПВ, а відповідно й зменшити рівень забрудненості ними
навколишнього природного середовища.
5. Капітальний ремонт доріг .
Цілі та завдання
1. Подальше налагодження на території Баранівської ОТГ роздільного
збирання ТПВ .
2. Продовження роботи щодо обов’язковості укладання населенням
ОТГ договорів на збирання, вивезення та захоронення ТПВ.
3. Запровадження
енергозберігаючих джерел світла, модернізація
електромереж зовнішнього освітлення та технічного переоснащення у цій
сфері.
4. Проведення капітального та поточного ремонту доріг. Стан вулиць і
доріг населених пунктів ОТГ, у значній своїй кількості, можна визнати
незадовільним. Одним з головних недоліків є поганий стан дорожнього
покриття (руйнація, пошкодження), яке не забезпечує безпеку дорожнього
руху.
5. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ.
6. Озеленення та благоустрій території ОТГ.

6. Проведення комплексу робіт щодо видалення на території ОТГ
аварійно - небезпечних зелених насаджень та зелених насаджень, які
досягли вікової межі .
Очікувані результати
У разі виконання поставлених завдань очікується покращення
санітарного стану та мікроклімату населених пунктів ОТГ, збереження
об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх
раціональне використання, належне утримання та охорона, створення
сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
Енергозабезпечення та енергозбереження
Енергозабезпечення
Основним завданням у сфері енергозабезпечення залишається надійне та
безперебійне забезпечення споживачів громади енергоносіями. Здійснення
заходів щодо:
- моніторингу обсягів споживання та стану розрахунків закладів
бюджетної сфери за використані енергоносії, забезпечить дотримання
затверджених лімітів споживання енергоносіїв розпорядниками
бюджетних коштів;
- забезпечення
своєчасної та повної оплати усіма категоріями
споживачів громади вартості спожитих енергоносіїв, що сприятиме
підвищенню рівня розрахунків за спожиті енергоносії та
безперебійному енергозабезпеченню населених пунктів громади.
Енергозбереження
Одним із пріоритетних напрямків роботи міської ради є підвищення
ефективності використання та економії енергетичних ресурсів з метою
зменшення тепловитрат будівель комунальної форми власності та економії
бюджетних коштів.
Щодо основних проблемних питань, які потребують вирішення у 2021
році:
- остаточна заміна застарілих приладів освітлення на LED-аналоги (у
першу чергу – по відділу освіти та вуличному освітленні);
- подальша робота щодо удосконалення системи управління вуличним
освітленням (придбання засобів керування, а при наявності фінансових
ресурсів – впровадження автоматизованої системи керування з
використанням програмного забезпечення та дистанційного обліку);
- виділення коштів на модернізацію систем опалення комунальних
будівель
(теплоізоляція
трубопроводів,
встановлення
внутрішньобудинкових систем регулювання, технічне обслуговування
котельного обладнання);
- впровадження проектів з комплексної термомодернізації будівель (із
залученням державних субвенцій, пільгових кредитів та грантових
коштів).

VII. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У зв’язку із утворенням Баранівської територіальної громади, виникла
необхідність у розширенні структури чисельності апарату виконавчого
комітету Баранівської міської ради, що тягне за собою створення належних
умов для підвищення ефективності діяльності органів місцевого
самоврядування, поліпшення матеріально-технічного забезпечення для
вирішення ними питань громадського значення.
Основні завдання:
поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи органів
місцевого самоврядування (ремонт приміщення, придбання автомобіля,
придбання комп’ютерної та оргтехніки, обладнання та ін.);
організація та проведення органами місцевого самоврядування
урочистих заходів та конференцій;
організація прийому та перебування офіційних делегацій та
налагодження зв’язків з іншими громадами та містами;
сплата членських внесків до Асоціацій, учасником яких є міська рада;
підвищення рівня кваліфікації спеціалістів органів місцевого
самоврядування;
проведення конкурсів і нагород Баранівської міської ради.
Очікувані результати:
покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого
самоврядування;
створення прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого
самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевої ради;
підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого
самоврядування та депутатів;
створення належних умов для реалізації органами місцевого
самоврядування прав та повноважень, визначених чинним
законодавством України;
вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого
самоврядування.
VIII. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
На постійному контролі у Баранівській міській раді перебувають
питання соціального захисту населення.
1. Основними завданнями Управління соціального захисту населення
Баранівської міської ради є: забезпечення реалізації державної соціальної
політики на території Баранівської ОТГ у сфері соціального захисту
населення. Програми соціального захисту населення розроблені для
підтримки малозабезпечених мешканців громади, людей похилого віку,
ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної
операції, громадян окремих пільгових категорій та внутрішньо переміщених
осіб. Програмами визначено низку заходів щодо поліпшення та

вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, громадських
інституцій щодо підтримки найбільш незахищених верств населення, а саме
тієї категорії громадян , які за віком чи за станом здоров’я, або у зв’язку з
ситуацією, що склалася на ринку праці, перебувають у скрутному становищі.
Незважаючи на те, що держава докладає зусиль по соціальному захисту осіб,
які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги,
залишається ще ряд проблем, які потребують розв’язання на місцевому рівні,
в тому числі і за рахунок коштів місцевого бюджету.
2.Метою Програм є:
 вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення
громади;
 сприяння
підвищенню рівня життя вразливих та соціально
незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки;
 надання
адресної допомоги найбільш незахищеним верствам
населення;
 вирішення питань соціально-побутового та медичного обслуговування
громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 надання соціальних послуг з урахуванням визначення потреб та
сприяння розвитку системи надання соціальних послуг;
 забезпечення соціального захисту осіб, які переміщуються з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції;
 забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального
захисту;
 координація дій органів виконавчої влади та громадських організацій,
діяльність яких має соціальну спрямованість.
Для забезпечення досягнення мети Програм передбачено виконання
наступних завдань:








забезпечення державних гарантій з питань
соціального захисту
населення;
формування комплексної системи соціального захисту громадян, які
потребують соціальної підтримки;
удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш
вразливим верствам населення, посилення адресної спрямованості;
підвищення якості соціального обслуговування громадян, які
перебувають у складних життєвих обставинах;
подовження роботи щодо удосконалення якості надання соціальних
послуг та сприяння розвитку системи надання соціальних послуг;
підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність
яких має соціальне спрямування;
створення умов для максимально раціонального та економного
використання коштів місцевого бюджету, спрямованих на сферу

соціальної допомоги, залучення додаткових, у тому числі благодійних
ресурсів, розвиток ділової та творчої активності громадян.
3.Проблемні питання.
3.1. Завершення
капітального ремонту багатофункціонального центру
реабілітації . Потреба в коштах складає 200,0 тис.грн.
3.2.
Ремонт покрівлі приміщення, яке знаходиться за адресою вул.
Соборна, 55 (приміщення «Червоного хреста»), в якому заплановано
надання додаткових послуг особам, які потребують їх згідно чинного
законодавства. Орієнтовна потреба в коштах складає 420,0 тис.грн.
3.3. Для підвищення доступності та якості послуг соціального захисту і
соціального забезпечення заплановано:
-Продовжувати виїзні форми роботи Центру реабілітації (з
використанням "соціального таксі" та інформуючи відповідного
сімейного/дільничного лікаря).
-Співпраця між Центром реабілітації та Центром первинної медикосанітарної допомоги щодо направлення лікарями первинної ланки пацієнтів
до Центру реабілітації та щодо участі лікарів ЦПМСД у моніторингу якості
роботи Центру реабілітації
-Співпраця багатофункціонального центру реабілітації з БМРЦ з метою
залучення дітей з інвалідністю для участі в проведенні кокоркінгів, з метою
соціалізації
-Придбання житла для осіб з числа дітей сиріт та покращення їх житлових
умов.
В результаті виконання
слідуючих результатів:

запланованих заходів, передбачається

№п/п Показник результативності

усього

1.

100

2.
3.
4.

Одиниця
виміру
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням %

досягти

до загальної чисельності осіб, які потребують
соціальні послуги
Чисельність
осіб, забезпечених
соціальним осіб
обслуговуванням (наданням соціальних послуг)
Чисельність дітей з інвалідністю,які потребують осіб
реабілітаційних послуг
Відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними %
послугами до загальної чисельності осіб, які
потребують даної послуги

286
120
83

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Кількість громадських організацій ветеранів і осіб з
інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість, які забезпечені фінансовою
підтримкою
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
Кількість осіб, які потребують послуги соціального
представника на рік
Відсоток фактичного забезпечення соціальними
послугами осіб, які їх потребують
Чисельність осіб, забезпечених соціальним захистом
(наданням матеріальної допомоги)
Відсоток осіб, охоплених соціальною послугою до
загальної чисельності осіб, які потребують соціальні
послуги

Од.

2

%

100

осіб

122

%

100

осіб

60

%

100

Реалізація Програм соціального захисту дозволить:
 посилити адресність соціальної підтримки населення;
 забезпечити визначення потреби та надання соціальних послуг
інвалідам
війни,
учасникам
бойових
дій
та
учасникам
антитерористичної операції;
 підвищити якість та рівень задоволення потреб отримувача соціальних
послуг;
 збільшити кількість осіб, охоплених соціальними послугами;
 розвиватися благодійництву у сфері надання різних видів допомоги та
послуг соціально вразливим верствам населення;
 поліпшити стан соціальної захищеності сімей з дітьми, інвалідів,
учасників АТО, ветеранів війни, ветеранів праці та осіб похилого віку;
 підвищити якість життя внутрішньо переміщеним особам.
Служба у справах дітей Баранівської міської ради забезпечує
виконання функцій соціального захисту дітей громади, враховуючи кількість
дитячого населення ОТГ, що складає близько 65% від загальної кількості
дитячого населення району.
Станом на 31.12.2020 року на первинному обліку служби у справах
дітей перебуває 88 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, з них влаштовані до сімейних форм виховання 86 дітей,
підлягають усиновленню 16 дітей.
Службою здійснюється нагляд за 9 усиновленими дітьми до досягнення
ними 18-річного віку.
На території громади функціонує 6 прийомних сімей, в яких
виховується 9 дітей.
У 2020 році на первинний облік служби у справах дітей поставлено 28
дітей, з них 20 влаштовані під опіку/піклування.

Станом на 31.12.2020 року на обліку дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах служби у справах дітей перебуває 64 дітей із 25 сімей.
1. Мета (основні пріоритети):
- захист прав та законних інтересів дітей в громаді, зокрема щодо
недопущення та подолання складних життєвих обставин;
- захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
- розвиток сімейних форм влаштування дітей, які залишились без
піклування батьків.
2. Проблемні питання:
- недопущення потрапляння дітей з громади до інтернатних
закладів;
- забезпечення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа житлом або соціальним житлом після
досягнення ними повноліття.
3. Цілі та завдання на 2021 рік:
- пошук кандидатів в патронатні вихователі, прийомні батьки,
батьки-вихователі, опікуни/піклувальники;
- недопущення потрапляння дітей з громади до закладів
інституційного догляду та повернення дітей, які влаштовані в такі заклади в
громаду з метою виховання в сімейному оточенні;
- забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа соціальним житлом з фонду житла соціального
призначення, житлом з наданням їм у власність або компенсації за
неотримання житла, проведення ремонту або реконструкції наявного в них
житла;
- мінімізація впливу негативних соціальних факторів оточуючого
та сімейного середовища на дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, профілактика та подолання складних життєвих обставин.
IХ. НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
За 2020 рік через центр надання адміністративних послуг
громадянам було надано 12 474 послуги за 123 видами, а саме:
Головна мета розвитку ЦНАП – створення доступних та комфортних
умов для отримання громадянами широкого переліку адміністративних
послуг в одному місці.
Проблемні питання – завершення будівництва «Прозорого офісу» з
метою надання громадянам доступних і якісних адміністративних послуг в
одному приміщенні та заповнення вакансії державного реєстратора речових
прав на нерухоме майно.
Основне завдання ЦНАПу на 2021 рік – забезпечити доступність
жителів усіх населених пунктів до отримання адміністративних послуг, в
тому числі через відділені робочі місця.

Очікуваний результат – отримання громадянами більш широкого
переліку адміністративних послуг в одному місці, забезпечення меблями та
оргтехнікою робочих місць адміністраторів ЦНАП.
Для досягнення результату необхідне фінансове забезпечення за
рахунок міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Х. КУЛЬТАРА, РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА
СПОРТУ
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту (далі по тексту - Відділ) є
виконавчим органом Баранівської міської ради, створений Баранівською
міською радою, підзвітний і підконтрольний їй. Підпорядковується
відповідним органам виконавчої влади щодо здійснення делегованих
повноважень.
Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням.
Засновником Відділу є Баранівська міська рада, яка здійснює контроль
за його діяльністю.
Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої
самореалізації кожного громадянина, забезпечення в межах визначених
законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури,
державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, розвитку фізичної
культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих
програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для
задоволення потреб та інтересів Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади. Робота установ культури громади спрямована на
задоволення потреб людини у розвитку своєї особистості, творчого
потенціалу, збереження і примноження національного скарбу-фольклору,
збереження історико-культурної спадщини, естетичного виховання і
навчання дітей, потреб у спілкуванні.
Особливий акцент у роботі закладів культури – це робота з дітьми та
молоддю, створення умов для їх духовного і творчого зростання та
збагачення на кращих зразках української та світової культури. Створення
умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина,
забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної
громади в сфері культури, державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді,
розвитку фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних
державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств,
установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади.
Цілі та завдання на 2021 рік
мистецьких заходів
на 2021 рік

№
п/п

Зміст заходу

1. Урочистості з нагоди Дня соборності

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

України. Покладання квітів до пам’ятника
Т.Г.Шевченку
Вшанування пам’яті жертв Голокосту
День народження А.М.Пашкевича
Розважальна програма до Дня Святого
Валентина
День вшанування учасників бойових дій на
території інших держав. Покладання квітів
до пам’ятного знаку воїнам – афганцям
День героїв Небесної Сотні
Тематичний концерт до Міжнародного Дня
прав жінок і Миру
Урочистості до Дня народження
Т.Г.Шевченка « Нас єднають думи
Кобзаря» та покладання квітів до
пам’ятника (Флешмоб – «Принеси
«Кобзаря» та прочитай улюблений вірш
Т.Г.Шевченка);
Обласний фестиваль-конкурс хорової пісні
пам’яті А.Пашкевича «Мамина вишня»

10. Тематичні заходи до 35-річчя

Термін
проведення

Відповідальні за
проведення

22.01

Відділ культури, МБК

27.01
11.02
14.02

Відділ культури, МБК
Відділ культури, МБК
МБК, КУ громади

14.02

Відділ культури, МБК

20.02
08.03

Відділ культури, МБК
Відділ культури, МБК,
КУ громади
Відділ культури, МБК

09.03

24.04

26.04

Відділ культури, МБК,
КУ громади, школа
мистецтв, бібліотека
для дорослих та дітей
Відділ культури, МБК

08.05
09.05

Відділ культури, МБК,
КУ громади

09.05

Відділ культури, МБК,
клубні заклади сіл
Берестівка та
Миросласль
Відділ культури, МБК
Відділ культури, МБК
Відділ культури, МБК

Чорнобильської трагедії
11. Урочистості з нагоди відзначення Дня

пам’яті і примирення та Перемоги
українського народу над фашизмом у ІІ
світовій війні
12. День матері на базі Берестівського
старостинського округу (СБК
с.Мирославль)
13. Заходи по відзначенню Дня Європи
14. Тематичні заходи до Дня Героя
15. День скорботи і вшанування пам’яті жертв

15.05
23.05
22.06

війни в Україні
16. Заходи до Дня молоді та до Дня Конституції
17. День рибалки на базі Смолдирівського
18.
19.
20.
21.

старостинського округу
Театралізоване дійство до Свята Івана
Купала
Свято Рушника (на базі Кашперівського
старостинського округу);
Святкування Дня Села смт Полянка та
Свято Врожаю
Урочистості з Дня Державного Прапора
України та 27-ї річниці Незалежності
України

28.06
05.07
07.07
12.07
22.08 (3-я
неділя)
23.08
24.08

Відділ культури, МБК
Відділ культури, МБК,
СБК с.Смолдирів
МБК, КУ громади
СБК с.Кашперівка,
відділ культури
Відділ культури, МБК
БК смт Полянка
Відділ культури, МБК
клубні заклади громади

22. Святкування Дня села (с.Марківка,
23.
24.
25.

26.
27.
28.

с.Глибочок)
Вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО
(мітинг та покладання)
Урочистості до Дня міста
Святкування Дня села:
с.Табори
с.Йосипівка
с.Мирославль
День працівників соціальної сфери
Святкування Дня Села:
с.Берестівка
Святкування Дня села:
(с.Суємці, с.Климентіївка, с.Жари, с.Вірля,

29. Урочистості до Дня Захисника України

(покладання квітів)
30. Святкування Дня села:
с.Гриньки, с.Кашперівка, с.Озерянка,
Зеремля, с.Острожок

31. День визволення України від німецько –

28.08
29.08
11.09
11.09
27.09
27.09
07.10
08.10
09.10

14.10
14.10

28.10

фашистських загарбників (покладання
квітів)
32. Урочистості до Дня працівників культури та 09.11
майстрів народного мистецтва
33. День гідності та Свободи
34. Святкування Дня Села:

21.11
21.11

с.Стара Гута
35. День пам’яті жертв Голодомору на базі

27.11

Полянківського старостинського округу
36. День місцевого самоврядування
37. День вшанування учасників ліквідації на

ЧАЕС
38. Урочисте відкриття міської Новорічної
ялинки та резиденції Святого Миколая
39. Організація та участь у творчих проектах
(фестивалях, оглядах-конкурсах, святах)
обласного, Всеукраїнського, Міжнародного
значень
40. Відзначення професійних та інших свят (за
згодою та за окремим графіком)

07.12
14.12
19.12
Протягом
року
Протягом
року

Відділ культури,
СБК с.Марківка
Відділ культури, МБК
Відділ культури, МБК
Відділ культури,
СК с.Табори
СК с.Йосипівка
СБК с.Мирославль
Відділ культури, МБК
Відділ культури,
СК с.Берестівка
Відділ культури, МБК
СБК с.Суємці, СБК
с.Климентіївка, СК
с.Жари, СК с.Вірля
Відділ культури, МБК
Відділ культури, МБК
с.Гриньки, СБК
с.Кашперівка СК
с.Озерянка
с.Зеремля
с.Острожок
Відділ культури, МБК
Відділ культури, МБК.
КУ громади, Школа
мистецтв
Відділ культури, МБК
Відділ культури,
с.Стара Гута
Відділ культури, МБК
БК смт Полянка
Відділ культури, МБК
Відділ культури, МБК
Відділ культури, МБК.
КУ громади
Відділ культури

Відділ культури

Школа мистецтв Баранівської міської ради
№
п/п
1.

Зміст заходу

Термін
проведення

Відповідальні за
проведення

ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу
січень
учнівської творчості, присвяченого
Шевченківським дням, м.Житомир
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу лютий
за молодіжною програмою УФК «Нові
імена України»
Обласний огляд конкурс ансамблевої гри лютий
серед учнів ШЕВ

Ейсмонт Ю.С.
Маліцька О.М.

4.

Обласний фестиваль дитячої та юнацької
хорової творчості

лютий

Ейсмонт Ю.С.
Маліцька О.М.

5.

Міжнародний конкурс юних
піаністів
ім. С. Ріхтера
Обласний конкурс хореографічного
мистецтва «У ритмі танцю»
Обласний конкурс дитячої вокальної
творчості
«Казкові мелодії»
Обласну музично-теоретичну олімпіаду
серед учнів шкіл естетичного виховання
Відкритий ХІІ Всеукраїнський конкурс
юних баяністів-акордеоністів ім. А.
Білошицького
Обласний конкурс юних художників
«Моє мальовниче Полісся»
Нарада викладачів художніх шкіл та шкіл
мистецтв області (за згодою)
Відкриті концерти за участю учнів і
викладачів школи для жителів міста

18-20
березня
березень

Ейсмонт Ю.С.
Маліцька О.М.
Ейсмонт Ю.С.
Маліцька О.М.
Ейсмонт Ю.С.
Маліцька О.М.

2.

3.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Всім викладачам школи проводити класні
збори з концертами учнів, бесіди на
виховні теми, присвячені закінченню І та
ІІ семестрів і за підсумками успішності за
2019-2020 н.р.
Звітні концерти школи, оркестрового,
фортепіанного, народного, струнносмичкового відділів
Заходи з профорієнтації учнів старших
класів

25 березня
1 квітня
26 квітня

Ейсмонт Ю.С.
Маліцька О.М.

Ейсмонт Ю.С.
Маліцька О.М.

Ейсмонт Ю.С.
Маліцька О.М.
Ейсмонт Ю.С.
Маліцька О.М.

15 травня

Ейсмонт Ю.С.
Маліцька О.М
червень
Ейсмонт Ю.С.
Маліцька О.М
протягом
Ейсмонт Ю.С.
навчального Маліцька О.М
року
протягом
Ейсмонт Ю.С.
навчального Маліцька О.М
року
І-ІІ
семестри

Ейсмонт Ю.С.
Маліцька О.М

протягом
Ейсмонт Ю.С.
навчального Маліцька О.М
року

Бібліотечні установи Баранівської міської ради
№
п/п

Назва заходу і форма роботи

1. До Дня Соборності провести цикл заходів

на тему: «День Соборності України –
символ національного єднання
українського нроду».
2. «Свіча Голокосту не згасне», «Бабин Яр:
пам’ять на тлі історії - цикл заходів до Дня
пам’яті жертв Голокосту».
3. «Крути – наша слава, наша історія» - цикл
заходів до Дня пам’яті героїв Крут.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12.
13.
14.

відповідальні

20.01

Бібліотека для
дорослих та дітей та
сільські бібліотеки

Бібліотека для
дорослих та дітей та
сільські бібліотеки
29.01
Бібліотека для
дорослих та дітей та
сільські бібліотеки
З нагоди вшанування воїнів –
15.02
Бібліотека для
інтернаціоналістів провести цикл заходів:
дорослих та дітей та
«Трагедія і подвиг афганської війни».
сільські бібліотеки
До дня вшанування героїв Небесної Сотні 20.02
Бібліотека для
цикл заходів: «Подвиг Небесної Сотні –
дорослих та дітей та
приклад для нащадків ».
сільські бібліотеки
«Рідна, калинова, щира і чудова – все це
21.02
Бібліотека для
наша мова» - цикл заходів до Дня рідної
дорослих та дітей та
мови.
сільські бібліотеки
До 150-річчя від дня нродження Лесі
25.02
Бібліотека для
Українки провести цикл заходів на тему:
дорослих та дітей та
«Горить зоря її поезії над краєм».
сільські бібліотеки
До чергової річниці з дня народження
09.03
Бібліотека для
Т.Г.Шевченка цикл заходів:«Тарасова доля
дорослих та дітей та
– то правда жива».
сільські бібліотеки
Всеукраїнський тиждень дитячого та
25.03 – 01.04 Бібліотека для
юнацького читання «Завітай у світ
дорослих та дітей та
книжковий, дивовижний і казковий!»
сільські бібліотеки

10. «Чорнобиль – біль наш довічний» - цикл
11.

дата

заходів до 35-річчя Чорнобильської
трагедії.
«Важкий, звитяжний і жертовний щлях до
Перемоги» - цикл зходів до Дня Пам’яті та
Примирення.
«Я перед нею помолюся, як перед образом
святим» -цикл заходів до Дня Матері та
Дня сім’ї.
«Карби життєвого шляху Василя
Стефаника» - цикл заходів до 150-річчя з
дня народження Василя Стефаника.
«Україна на шляху до Європи» - цикл
заходів до Дня Європи.

27.01

26.04

08.05 - 09.05
09.05 -15.05

14.05
16.05

15. «Герої живуть поруч» - цикл заходів до

23.05

16. До Дня Державного Прапора, 30-річчя

21.08-22.08

Дня Героїв.

Незалежності України провести цикл
заходів: «Допоки світить праведна зоря –
шануймо рідну Україну».
17. До 165-річчя з дня нродження Івана
Франка цикл зходів: «Багатогранність
таланту Великого Каменяра».
18. До Дня міста підготувати виставки із

27.08

Бібліотека для
дорослих та дітей та
сільські бібліотеки
Бібліотека для
дорослих та дітей та
сільські бібліотеки
Бібліотека для
дорослих та дітей та
сільські бібліотеки
Бібліотека для
дорослих та дітей та
сільські бібліотеки
Бібліотека для
дорослих та дітей та
сільські бібліотеки
Бібліотека для
дорослих та дітей та
сільські бібліотеки
Бібліотека для
дорослих та дітей та
сільські бібліотеки
Бібліотека для
дорослих та дітей та
сільські бібліотеки
Бібліотека для

циклу «Дари осені».
19. До Дня Захисника України, Дня

українського козацтва провести цикл
заходів: «Від козаків – до наших днів».
20. До дня української писемності та мови
провести цикл заходів: «Співуча, калинова
– наша українська мова».
21. До Дня Гідності і Свободи провести цикл
заходів: «Майдан. Україна. Шлях до
свободи».
22. До Дня пам’яті жертв Голодомору та
політичних репресій провести цикл заходів
: «Голодомор в Україні: пам’ять і уроки».

11.09

дорослих та дітей та
сільські бібліотеки
Бібліотека для
дорослих та дітей та
сільські бібліотеки
Бібліотека для
дорослих та дітей та
сільські бібліотеки
Бібліотека для
дорослих та дітей та
сільські бібліотеки
Бібліотека для
дорослих та дітей та
сільські бібліотеки

14.10
09.11
21.11
28.11

Баранівський історико - краєзнавчий народний музей
№
п/п

Назва заходу і форма роботи

1. Фотодокументальна виставка до дня

дата
11.01

відповідальні
Шевчук І.М.

Соборності « Разом ми сила»
2. Фотовиставка з фондів музею :

«Сторінками нашої історії »

Шевчук І.М.
Січень м-ць

3. Фотодокументальна виставка

присвячена життю та творчості
А.Пашкевича:
- «Доторкнутися до спадщини великого
земляка».
4. Пам’яті Героїв Небесної Сотні:
- Тематична година « А сотню вже
стрічали небеса»;
- Експозиційна виставка: « Забуттю не
підлягає»
5. Поетична година :
- « Світ поезії Т. Шевченка та
Л. Українки»

11. 02

19.02

Шевчук І.
Рудківська Г. А.
Райковський В.

Березень м-ць

Шевчук І.
Родигіна Т.
Рудьківська Г.
Довгун О.
Нікітчина Л.
Родигіна Т.
Шевчук І.
Шевчук І.
Рудьківська Г.
Нікітчина Л.

6. Фотовиставка з фондів музею:
7.

8.

9.

10.

- «Де народився там і пригодився»
Тематична фотодокументальна виставка :
- «Чорнобильська земля»
Вечір – спогад:
- «Зустріч у колі друзів»
Фотовиставка:
- «Той день в історії» присвячена Дню
праці.
До дня Пам’яті та примирення:
- фотодокументальна виставка: « Пам'ять
не згасне»
До дня Матері: Декоративно - прикладна
виставка майстринь «Мамині руки»

Шевчук І.
Довгун О.
Райковський В.

Березень м-ць
26. 04

Шевчук І.
30. 04
06.05
Травень м-ць

Шевчук І.
Рудьківська Г.
Шевчук І.
Хіміч Л.

11. До дня музеїв день відкритих дверей:

12.

13.
14.
15.

«Подаруй музею свою історію»
відвідування музейних закладів
безкоштовно.
До дня Героя:
- експозиційна виставка «Дякуємо за
мужність земляки»
- зустрічі з учнівською молоддю.
Фотовиставка дитячих робіт за попередні
літа
До дня Конституції виставка
- «Право жити в Україні»
Пошукова робота

16. До дня фотографа фотовиставка з

фондів музею: « Наша історія у
фотографіях»
17. Пошукова робота
18. Фотодокументальна, та художня виставки

до дня Незалежності:
- « Моя України красива та незалежна »
19. Виставка робіт сакрального мистецтва.

18.05

29. 05
Червень м-ць.
26.06

21. До дня партизанської Слави година

пам’яті:
- «Подвиг мого діда»
- фотодокументальна виставка
присвячена партизанам.
22. Пошукова робота
23. До дня Козацької Слави тематична

година : « Славний козацький рід»
- зустріч з героями, бійцями української
армії.
- виставка присвячена героям АТО
24. До дня визволення України від фашистів
- фотодокументальна виставка «Битва
за Україну»
25. Тематична година:
- « І був Майдан….» - експозиційна
виставка
26. Пам’яті жертв Голодомору.
Тематичний захід, та документальна
виставка: «За що мене убито голодом?»
27. Фотовиставка присвячена Героям

чорнобильцям.

Шевчук І.
Рудьківська Г.
Шевчук І.
Рудьківська Г.
Шевчук І.

Протягом липня
місяця
Липень м-ць

Шевчук І.М.

Протягом серпня
місяця
23.08

Шевчук І.М.

Протягом вересня
місяця

Шевчук І.М.

20. До дня міста виставка – фото колаж:

- « Моє рідне місто»

Шевчук І.
Родигіна Т.

Шевчук І.

Шевчук І.
Родигіна Т.

Шевчук І.М.
21.09
22.09

Довгун О.
Шевчук І.
Рудьківська Г.

Протягом вересня
місяця
09.10 -11.10

Шевчук І.М.

26.10 по 27.10

Шевчук І.

Шевчук І.М.
Рудьківська Г.
Райковський В.
Довгун О.

27.11

Шевчук І.
Рудьківська Г.
Довгун О.
Шевчук І.
Довгун О.
Райковський В.
Шляхтенко В.

14.12

Шевчук І. М.

20.11

28. Захід для дітей « Святий Миколай,

19. 12

діточок збирай»

Шевчук І.
Рудьківська Г.
Довгун О.

Спортивні заходи
№
п/п

Зміст заходу

Термін
проведення

1.

Участь в традиційному зимовому турнірі
з міні-футболу серед ветеранів 40+, 50+
«Різдвяний марафон – 2021».
Участь
у
відкритому
чемпіонаті
Житомирської області з легкої атлетики
серед юнаків та дівчат.
Проведення 25 Відкритого Кубкового
турніру Баранівської ОТГ з міні-футболу
пам’яті
В.О. Хоменка.
Проведення
міжобласного
турніру
Баранівської ДЮСШ з міні-футболу серед
юнаків пам’яті В.В. Постового.
Особистий чемпіонат Баранівської ОТГ
з шахів серед чоловіків.

січень
м.Житомир

2.
3.
4.
5.
6.

Відкритий
Кубок
Баранівської
ОТГ
з волейболу серед чоловічих та жіночих
команд пам’яті М.В. Якобчука.

7.

Участь
у
відкритому
чемпіонаті
Житомирської області з важкої атлетики
серед юнаків та дівчат.

8.

Участь у чемпіонаті Житомирської області
з волейболу серед команд ДЮСШ.

9.

Проведення обласного відкритого турніру
з міні-футболу серед юнаків приуроченого
пам’яті воїнам-афганцям.
10. Проведення Спартакіади Баранівської ОТГ
серед школярів 2020-2021 навчального
року.
11. Участь в Спартакіаді Житомирщини серед
школярів 2020-2021 навчального року.
12. Проведення Відкритого Кубкового турніру
з міні-футболу серед ветеранів «Кубок
Мера» на призи Баранівської міської ради.
13. Проведення Кубкового турніру з мініфутболу серед команд Баранівської ОТГ.

січень
м.Житомир
січень
ФОК
м.Баранівка
лютий
ФОК
м.Баранівка
лютийберезень
Міський БК
лютий
спортивні
зали
Баранівського
ліцею № 1
лютийлистопад
за
призначенням
лютийлистопад
м.Житомир
лютий
ФОК
м.Баранівка
лютийгрудень
згідно
положення
лютийгрудень
згідно
положення
лютий
ФОК
м.Баранівка
березень
ФОК
м.Баранівка

Відповідальні за
проведення
Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.М.
Присяжнюк В.В.
Мартинюк М.І.
Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.М.
Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.М.
Присяжнюк В.В.
Косинський Є.В.
Присяжнюк В.В.
Тодоренко І.Д.
Логвінов В.А.
Присяжнюк В.В.
Мельник В.А.
Присяжнюк В.В.
Тодоренко І.Д.
Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.М.
Присяжнюк В.В.

Присяжнюк В.В.

Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.М.
Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.М.

14. Проведення відкритого кубкового турніру
Баранівської ОТГ з волейболу серед дівчат
присвяченого Дню 8 березня.
15. Проведення відкритого турніру з тенісу
настільного серед чоловіків на призи
Баранівської міської ради.
16. Участь в Кубку Житомирської області
з футболу 2021 року.
17. Участь у чемпіонаті Житомирської області
з волейболу серед команд ДЮСШ.
18. Участь в обласних змаганнях «Мама, тато, я
– спортивна сім’я».
19. Участь
в
обласній
дитячо-юнацькій
футбольній лізі.
20. Участь у турнірі з футболу «Шкіряний м’яч
– Кубок Coca-Cola».
21. Участь в галузевих Спартакіадах.
22. Проведення
весняної
Баранівської ДЮСШ.

Спартакіади

23. Проведення Кубку Баранівської
з футболу «Кубок Весни».

ОТГ

24. Участь в Першості Житомирської області
з футболу 2021 року.
25. Участь в обласному футбольному фестивалі
«Даруймо радість дітям».
26. Спортивні заходи з нагоди відзначення Дня
Перемоги.
27. Спортивні заходи з нагоди відзначення Дня
Європи.
28.

Спортивні заходи з нагоди відзначення Дня
Конституції України та Дня молоді.

29. Участь
у
відкритому
чемпіонаті
Житомирської області з легкої атлетики
серед юнаків та дівчат.
30. Спартакіада серед команд старостинських
округів
Баранівської
об’єднаної
територіальної громади присвяченої Дню

березень
спортивні
зали
Баранівського
ліцею № 1
березень
ФОК
м.Баранівка
березеньтравень
згідно
регламенту
березень
м.Житомир
квітня
за
призначенням
квітеньлистопад
квітеньтравень
квітеньжовтень
квітень
Міський
стадіон
квітеньтравень
Міський
стадіон
травеньжовтень
згідно
регламенту
травень
м.Житомир
травень
Міський
стадіон
травень
Міський
стадіон
червень
Міський
стадіон

Присяжнюк В.В.
Тодоренко І.Д.

липень
м.Житомир

Присяжнюк В.В.
Мартинюк М.І.

серпень
Міський
стадіон

Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.М.

Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Майданюк В.А.
Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.В.
Тодоренко І.Д.
Присяжнюк В.В.
Присяжнюк В.В.
Присяжнюк В.М.
Присяжнюк В.В.
Присяжнюк В.М.
Присяжнюк В.В.
Присяжнюк В.В.
Присяжнюк В.М.
Мартинюк М.І.
Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.М.
Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.В.
Присяжнюк В.М.
Присяжнюк В.В.
Присяжнюк В.В.
Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.М.

незалежності України.
31. Проведення Кубку Баранівської
з футболу «Кубок Осені».

32. Проведення Олімпійського
Олімпійського уроку.

ОТГ

тижня

та

33. Проведення
Спартакіади
Баранівської
ДЮСШ
присвяченої
Дню
фізичної
культури і спорту.

вересеньжовтень
Міський
стадіон

Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.М.

вересень
ЗОШ
Баранівської
ОТГ
вересень
Міський
стадіон

Присяжнюк В.В.
тренери-викладачі
Баранівської
ДЮСШ
Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.М.
Мартинюк М.І.
Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.М.

34. Спортивні заходи з нагоди відзначення Дня
захисника України.

жовтень
Міський
стадіон

35. Спортивні заходи з нагоди відзначення Дня
Збройних Сил України.

грудень
ФОК
м.Баранівка
грудень
ФОК
м.Баранівка

Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.М.
Присяжнюк В.В.

грудень
м.Житомир

Присяжнюк В.В.
Мартинюк М.І.

грудень
ФОК
м.Баранівка
грудень
ФОК
м.Баранівка
Протягом
року
Протягом
року

Присяжнюк В.В.
Присяжнюк В.М.

36. Проведення
відкритого
турніру
Баранівської ОТГ з тенісу настільного серед
юнаків та дівчат до 18 років присвяченого
до Дня Святого Миколая.
37. Участь
у
відкритому
чемпіонаті
м.Житомира та ЖСДЮСШОР з легкої
атлетики
серед
юнаків
та
дівчат
«НОВОРІЧНІ СТАРТИ».
38. Проведення
чемпіонату
Баранівської
ДЮСШ
з міні-футболу серед
вікових груп.
39. Проведення відкритого кубкового турніру
Баранівської ОТГ з міні-футболу пам’яті
Володимира Суса.
40. Участь в турнірах та матчевих зустрічах.
41. Висвітлення роботи
масової інформації.

відділу в

засобах

Присяжнюк В.В.
Драган О.М.
Присяжнюк В.М.
Присяжнюк В.В.
Всі працівники

ХІ. ОСВІТА
У 2020 році відділ і заклади освіти Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади працювали над реалізацією головних завдань
державної політики в сфері освіти, приведенням системи провадження
освітньої діяльності у відповідність до Законів України «Про освіту», «Про

повну загальну середню освіту», упровадженням Концепції «Нова українська
школа».
Аналізуючи підсумки роботи усього освітянського колективу громади в
2020 р., не зважаючи на виклики, спричинені глобальною пандемією COVID19, можна констатувати, що за активної підтримки міської ради, у співпраці з
іншими відділами та установами, батьківською громадськістю вдалося
розв’язати багато проблемних питань і в основному забезпечити належне
функціонування закладів освіти.
У підпорядкуванні відділу освіти станом на 31.12.2020 року перебуває
11 закладів загальної середньої, 13 дошкільної та 1 позашкільної освіти.
Дошкільна освіта
Станом на 31.12.2020 року в громаді функціонує 13 закладів
дошкільної освіти різних типів, з них: 9 - ЗДО з режимом роботи 9-10,5 год
та 4 – малокомплектні дошкільні заклади на базі ЗЗСО з режимом роботи 4
год.
Всього в ЗДО функціонує 33 групи: з них 6 ясельних та 27 дошкільних
груп. Груп короткотривалого перебування дітей – 5. У зв’язку зі зменшенням
чисельності дітей протягом 2020 року закрили по одній групі у Явненському
та Старогутянському ДНЗ. За даними проведеного обліку дітей від 0 до 6
років в громаді проживають 1229 дітей, що на 216 дітей менше, ніж у 2019
році. Кількість дитячого населення переважно зменшилась у сільській
місцевості. Відвідують дошкільні заклади 628 дитини. 57 дітей охоплено
соціально-педагогічним патронатом. Черги на влаштування дітей до ЗДО
громади немає. Відсоток охоплення дітей 3-6 років закладами дошкільної
освіти становить 91%.
Директорами закладів дошкільної освіти проводиться належна робота
щодо організації харчування дітей у відповідності ст.35 Закону України «Про
дошкільну освіту» та Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних
навчальних закладах.
У 9 дитячих садках організовано 3-разове харчування. Харчуються 647
дітей. Звільнено від плати за харчування 69 дітей, з них 38 дітей воїнів АТО.
Виконання натуральних норм харчування в середньому виконуються на 82%
в яслах та 76% у садках.
Середня вартість утримання однієї дитини на рік становила 23182 грн.
У всіх закладах дошкільної освіти вчасно проведено поточні ремонти.
Організацію освітньо-виховного процесу забезпечують 75
педагогічних працівників, 45 з яких мають вищу педагогічну освіту, у тому
числі 25 фахову.
Загальна середня освіта
До 1 класу 01 вересня 2020 року було зараховано 249 учнів (17
класів). Усього в 2020/2021 н.р. за шкільними партами громади навчається
2517 учнів, що на 30 більше попереднього навчального року. Загалом було
організовано навчання у 163 класах.

Відповідно до нового законодавства рішенням Баранівської міської
ради було затверджено мережу 29 груп подовженого дня у 6 ЗЗСО, що з
01.09.2018 р. фінансуються з місцевого бюджету. Їх відвідують 711 школярів,
що на 25 більше, ніж минулого навчального року.
У 2020/2021 н.р. в ЗЗСО було організовано роботу 39 гуртків.
Протягом 2019-2020 н.р. в міжнародних, всеукраїнських та обласних
конкурсах узяли участь вихованці міського Будинку дитячої творчості та
завоювали 68 (43) дипломів, із них: 21 міжнародного, 19 всеукраїнського та
28 обласного рівнів.
У 2020 році була розширена мережа інклюзивних класів і груп. Загалом
було організоване інклюзивне навчання для 12 учнів: (4 в Баранівському
ліцеї №1 (1, 6, 7, 8 класах), 3 у Баранівському ліцеї №2 ім. О.Сябрук (1(2
дитини) та 4(1 дитина) клас), 1 у Смолдирівській ЗОШ І-ІІІ ст. (1 клас), 1 у
Рогачівській гімназії ( 3 клас) та 2 учнів у Кашперівській ЗОШ І-ІІІ ст. (3 та 8
клас) та для 9 дітей у закладах дошкільної освіти, а саме: у Баранівському
ЗДО «Сонечко» 8 дітей та у Кашперівському ЗДО – 1 дитина. До штатних
розписів цих закладів освіти введено посаду асистентів вчителя та
вихователя.
У 2020 році згідно із Законом України «Про повну загальну середню
освіту» усіх директорів закладів загальної середньої освіти переведено на
контрактну форму роботи строком на шість років без проведення конкурсу.
Загальний бюджет галузі освіти ОТГ у 2020 році становив 90 млн.
400 тис. грн. Із них: освітня субвенція – 49 млн. 168 тис. грн,
видатки спеціального фонду – 2 млн. 326 тис. грн.
За кошти громади фінансується:
заробітна плата всіх працівників закладів дошкільної освіти, міського
будинку дитячої творчості, відділу освіти та технічно-обслуговуючого
персоналу шкіл;
комунальні послуги (електроенергія, газ, водопостачання);
тверде паливо для котелень;
паливно-мастильні матеріали для шкільних автобусів;
продукти харчування для дітей пільгових категорій;
оздоровлення дітей;
капітальні й поточні ремонти приміщень, техніки й т.д.;
закупівля матеріалів, обладнання й інвентаря;
підвищення кваліфікації педагогів;
відрядження команд на обласні змагання, конкурси й олімпіади;
оплата праці вихователів груп подовженого дня, керівників гуртків у
школах, доплати за завідування навчальними кабінетами.
1. Головна мета
Основний пріоритет розвитку галузі освіти на 2020 рік вбачаємо у
подальшій реалізації головних завдань державної політики в сфері освіти,
приведенням системи провадження освітньої діяльності у відповідність до

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,
упровадженням Концепції «Нова українська школа».
2. Проблемні питання
- Придбання шкільних автобусів для перевезення здобувачів освіти у
кількості 2 штук.
- Необхідність будівництва спортивного залу та перекриття даху в опорному
закладі освіти «Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук».
- Проведення планових заходів по протипожежній безпеці.
- Завершення капітального ремонту ЗДО «Сонечко».
- Завершення робіт по встановленню лічильників дистанційної передачі
даних (Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст., Вірлянська початкова школа, ЗДО
«Сонечко»).
- Заміна циркуляційних насосів у котельні Першотравенського ЗДО «Мрія».
- Створення повноцінного ЗДО у мікрорайоні Заріччя (дві групи).
- Заміна перекриття даху котельні Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст.
- Ремонт внутрішніх туалетів у Полянківській та Кашперівській ЗОШ І-ІІІ
ст.
- Заміна покриття підлоги у Першотравенському ЗДО «Мрія».
Назва проекту
№

Загальна
вартість
(тис. грн)

Джерела фінансування, тис.грн.
Державний
бюджет
2 млн.грн.

1.

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

2 млн.грн.

2.

Капітальний ремонт ганку з улаштуванням
пандусу
Баранівського ліцею №1
Капітальний ремонт приміщення
(термомодернізація) корпусу № 2
Полянківської ЗОШ І-ІІІ
Будівництво спортивного залу
Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук, за
адресою: вул. Звягельська,17 м. Баранівка,
Житомирської області

578 473
тис.грн.

Капітальний ремонт туалетних приміщень
другого та третього поверхів
Баранівського ліцею №1
Капітальний ремонт санітарних кімнат
Кашперівської ЗОШ ст.

900 тис.грн.
447 092 грн

447 092 грн

Капітальний ремонт санітарних кімнат
Полянківської ЗОШ ст.
Капітальний ремонт (термомодернізація)
будівлі філії Баранівського ліцею №1
«Вірлянська початкова школа»
Капітальний ремонт східців та пішохідної
доріжки В Баранівському ЗДО «Сонечко»

382 938 грн.

382 938 грн.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Місцевий
бюджет

578 473
тис.грн.

2 млн.грн.
8 млн.грн.

Інші джерела

2 млн.грн.
8 млн.грн.

900
тис.грн.

1 800 000 грн.

150 тис.грн.

10. Завершення робіт по реконструкції
1 303 591
термомодернізації будівлі ЗДО «Сонечко» за грн.
адресою: вул.Звягельська, 58-А м.Баранівка

-

150
тис.грн.
1 303 591 грн.

ХІI. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Пріоритетною для Баранівської громади залишається галузь охорона
здоров’я.
Мережа комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради
складається з 20 об’єктів, а саме: 6 лікарських амбулаторій загальної
практики сімейної медицини (Баранівка, Суємці, Кашперівка, Полянка,
Рогачів, Першотравенськ) та 14 фельдшерських пунктів.
Комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна
районна лікарня» зареєстроване 01.10.2019 року, обслуговує 39081 жителя
району.
Проблемні питання:
1. Недостатнє фінансування на забезпечення закладу сучасною
діагностичною апаратурою для проведення скринінгових обстежень та
забезпечення надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної
допомоги населенню.
Необхідно позитивно вирішити питання щодо спів фінансування
закупівлі обладнання та техніки, об’єднавши фінанси всіх місцевих бюджетів
Баранівського району, а також
спонсорів. Тільки так, ми зможемо
забезпечити умови для підписання КНП «Баранівська ЦРЛ» договору з
НСЗУ.
2. Дефіцит кадрів
(відсутність повного забезпечення лікарями
«вузьких» спеціальностей та висока питома вага лікарів пенсійного віку).
Створення необхідних умов для роботи лікаря, забезпечення його
достойною заробітною платою, а для молоді – житлом, дасть позитивне
вирішення кадрової політики закладу.
3. Недостатнє фінансування на виплати пільгових рецептів окремих
груп населення за певними категоріями захворювань. Це і рідкісні орфанні
захворювання, і хвороби ендокринної системи і онкологічні захворювання.
ХІІІ. ЗЕМЛЕУСТРІЙ ГРОМАДИ
Реалізація політики у галузі будівництва,архітектури та земельних
Відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Баранівської міської ради був утворений рішенням
1 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.01.2017 року №42.
У 2018 році відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Баранівської міської ради утворений як окрема
юридична особа рішенням 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
12.11.2018 року № 1403. Повне найменування Відділу: Відділ
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної
власності Баранівської міської ради (далі – Відділ).

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, постановами Верховної ради України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, наказами
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру,
наказами Фонду державного майна України, рішеннями міської ради,
розпорядженнями міського голови, а також іншими актами.
Завдання Відділу на 2021 рік:
 забезпечення реалізації державної політики у сфері земельного
законодавства, містобудування та архітектури, управління нерухомим
майном, що належить до комунальної власності Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади;
 аналіз стану містобудування на території Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади, організація розроблення, проведення експертизи
і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних
планів населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної
громади, його складових частин, іншої містобудівної документації;
 забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та
архітектури, національних стандартів, норм і правил, регіональних
правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної
документації;
 реалізація політики міської ради у сфері захисту та використання
земельних ресурсів, регулювання земельних відносин, містобудування та
благоустрою;
 забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок
ефективного обліку, використання, продажу земель та майна, які
знаходяться у комунальній власності Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади;
 здійснення аналізу ефективного використання земельних ресурсів
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади;
 взаємодія з постійними комісіями міської ради, підприємствами,
установами, організаціями та громадськими об’єднаннями з питань
земельних відносин та комунальної власності;
 здійснення контролю за ефективним використанням майна комунальних
підприємств;
 забезпечення систематичного інформування населення Баранівської
міської об’єднаної територіальної громади про хід приватизації та
надання в орендну земель та майна, що належить до комунальної
власності територіальної громади міста;
 проведення роботи щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до
проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а
також концепцій і програм управління земельними ресурсами та
комунальним майном;

 здійснення інших повноважень в сфері земельних відносин та управління
майном комунальної власності, передбачені чинним законодавством,
віднесені до компетенції виконавчих органів міської ради.
 участь у розробленні та виконанні міських програм у галузі земельних
відносин та комунального майна, а також обліку та розподілу житла,
містобудування та архітектури;
 організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав
громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу
України та інших нормативно-правових актів України;
 здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,
за місцем проживання.
Також у 2021 році відділом планується:
У сфері містобудування та архітектури:
- розгляд заяв щодо видачі будівельних паспортів забудови земельної
ділянки та внесення змін до будівельного паспорта;
- розгляд заяв щодо видачі паспортів прив'язки для впровадження
підприємницької діяльності та продовження терміну їх дії;
- розгляд заяв на видачу містобудівних умов та обмежень забудови
земельної ділянки та внесення змін до них;
- розгляд заяв щодо погодження висновків проектів землеустрою;
- розроблення та затвердження містобудівної документації на місцевому
рівні (детальних планів території);
- розгляд заяв від громадян та юридичних осіб про присвоєння поштових
адрес житловим будинкам та нежитловим приміщенням;
- видача довідок громадянам та юридичним особам про присвоєння
поштових адрес об’єктам нерухомого майна, про відсутність або
наявність забудови на земельних ділянках;
- погодження дозволу на будівництво (реконструкцію) житлових будинків,
господарських будівель і споруд на власній земельній ділянці;
- надання дозволу на реконструкцію квартир;
- видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
- надання плану викопіювання на земельну ділянку.
У сфері земельних відносин:
- проведення робіт по укладанню договорів оренди землі з громадянами,
суб’єктами підприємницької діяльності та юридичними особами;
- надання довідок громадянам та юридичним особам про кількісний облік
земельних ділянок, розглядаються земельні спори, запити про публічну
інформацію, заяви та звернення;
- розгляд заяв громадян та суб’єктів господарювання із земельних питань;
- підготовка документів для продажу Баранівською міською радою
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких
розташовані об’єкти нерухомості, що належать покупцям на праві
власності;

- підготовка документів для продажу Баранівською міською радою
нежитлової будівлі (заводоуправління) на підставі електронного аукціону
орієнтовною вартістю 477 619 грн;
- укладення договорів про пайову участь на будівництво, розширення,
ремонт, утримання об’єктів благоустрою соціальної і виробничої
інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного
середовища та контроль за надходження коштів відповідно до укладених
договорів;
- продаж на земельних торгах земельних ділянок та права їх оренди:
1. Земельна ділянка площею 0,1000 га в м.Баранівка, вул.Івана Франка,110,
яка перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади та виставляється для продажу на земельних
торгах (аукціоні) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
(АЗС) із земель запасу житлової та громадської забудови.
2. Земельна ділянка площею 41,9449 га (1820684800:01:000:0225) за межами
населених пунктів (Рогачівський старостинський округ), яка перебуває в
комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади,
право оренди якої виставляється для продажу на земельних торгах
(аукціоні) для ведення особистого селянського господарства із земель
запасу сільськогосподарського призначення.
3. Земельна ділянка площею 47,4974 га (1820684800:01:000:0310) за межами
населених пунктів (Рогачівський старостинський округ), яка перебуває в
комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади,
право оренди якої виставляється для продажу на земельних торгах
(аукціоні) для ведення особистого селянського господарства із земель
запасу сільськогосподарського призначення.
4. Земельна ділянка площею 81,9643 га (1820685800:04:000:1268) за межами
населених пунктів (Суємецький старостинський округ), яка перебуває в
комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади,
право оренди якої виставляється для продажу на земельних торгах
(аукціоні) для ведення особистого селянського господарства із земель
запасу сільськогосподарського призначення.
5. Земельна ділянка площею 18,9579 га (1820680800:05:000:0103) за межами
населених пунктів (Вірлянський старостинський округ), яка перебуває в
комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади,
право оренди якої виставляється для продажу на земельних торгах
(аукціоні) для ведення особистого селянського господарства із земель
запасу сільськогосподарського призначення.
- прийняття в комунальну власність Баранівської ОТГ нерухомого майна,
яке визнане судом відумерлою спадщиною, а саме, право на земельні
частки (паї);
- підготовка на розгляд сесій та виконкому Баранівської міської ради
проектів рішень;

- розроблення та затвердження на сесії Баранівської міської ради
регуляторних актів;
- прийняття документів на реєстрацію пасік (згідно постанови Кабінету
Міністрів України від 07.02.2018 року №107 та Порядку реєстрації пасік,
затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України і
Української академії аграрних наук від 20.09.2000 р. №184/82);
- відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам з метою
захисту майнових прав Баранівської територіальної громади як власника
землі в особі Баранівської міської ради, недопущення безоплатного
використання земельних ділянок комунальної власності, визначення та
відшкодування збитків, завданих Баранівській ТГ внаслідок порушення
порядку землекористування.
У сфері комунального майна:
- проведення продажу об’єктів малої приватизації комунального майна
Баранівської територіальної громади, підготовка об’єкта до аукціону,
розроблення умов продажу, а саме: з умовами (без умов), зі зниженням старої
ціни на 50%, методом покрокового зниження стартової ціни, шляхом викупу;
- проведення аукціонів з оренди комунального майна Баранівської
територіальної громади;
- розміщення Переліків першого та другого типу в електронній торговій
системі;
- укладання договорів оренди комунального майна;
- підготовка на розгляд сесій та виконкому Баранівської міської ради
проектів рішень;
- проведення перереєстрації громадян, які потребують поліпшення житлових
умов відповідно до п.25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і надання їм приміщень в Українській РСР, затверджених
постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 №470.
ХІV . Фінансове забезпечення заходів Програми та цільових
Програм
№
п/п

1

2

Назва проекту

Капітальний ремонт вуличного
освітлення по вул. Західна та
вул.Калинова в м.Баранівка
Житомирської області
Капітальний ремонт вуличного
освітлення с.Середня, Баранівського
району Житомирської області

Загальна
вартість
(тис. грн.)

127,0

66,0

Джерела фінансування, тис. грн.
Державний
бюджет

Місцевий
бюджет

127,0

66,0

Інші
джерела

Капітальний ремонт вуличного
освітлення по вул.Ломоносова,
3
м.Баранівка, Баранівського району
Житомирської області
Капітальний ремонт вуличного
4 освітлення с.Смолка, Баранівського
району Житомирської області
Капітальний ремонт вуличного
5 освітлення по вул. Ярослава Мудрого в
м.Баранівка Житомирської області
Капітальний ремонт а/д С0602351
6 (Баранівка - Деревищина ч/з
Кашперівку км 7+800-13+900
Капітальний ремонт автодороги (C7 060202 /Суємці – Рогачів/ на дільниці
Рогачів – Смолдирів (1,5 км) )
Капітальний ремонт дорожнього
покриття від буд. №1 вул.
8
Першотравнева – площа Волі – буд.
№14 вул. Звягельськав м. Баранівка
Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул. Звягельській буд. 35
9
до буд. №138 в м. Баранівка
Житомирської області
Капітальний ремонт дорожнього
покриття вулиці та тротуарів по вул.
11
Ярослава Мудрого в м.Баранівка
Житомирської області
Будівництво прозорого офісу з
блокованими приміщеннями торговотренінгового центру за адресою: вул.
12
Звягельська,7Б,м. Баранівка,
Баранівського району Житомирської
області. Завершення
Реалізація проекту “Полянки -Плаза”
14 (смт.Полянка), який став переможцем
“Бюджету участі” у 2018 році
Реалізація проекту “Футбольне поле”
15 (с.Кашперівка), який став переможцем
“Бюджету участі” у 2018 році
Закупівля контейнерів для сортування
20
ТПВ
«Створення осередка спілкування на
21
селі для вразливих верств населення»
«План громадської безпеки
22 Баранівської міської територіальної
громади на 2021 рік»
В т.ч. «Організація та проведення
23 національно - патріотичного
виховання молоді»

84,0

84,0

73,0

73,0

80,0

80,0
Після
виготовлення
ПКД
Після
виготовлення
ПКД

1499,975

1499,975

1466,304

1466,304

540,0

540,0

15219,3346

13697,4011

1521,9335

-

90,0

90,0

90,0

90,0
В межах
кошторисних
призначень

94,451

-

-

94,451

270,00

-

-

270,00

90,0

-

-

90,0

«Організація діяльності Громадського
24 формування для охорони громадського
порядку»
«Розвиток культури поводження з
25
домашніми тваринами (Собаки, коти)»
Придбання лапароскопічної стійки для
26 хірургічного відділення Баранівської
КЦРЛ
Відновлення фонарної лінії в
27 с.мирославль: вул.Дубрівська (20
фонарів), вул.Зарічна (3 фонарі);
Проведення робіт по освітленню
с.Берестівка: вул.Полоьва,
28
вул.Шосейна, вул.Лук’янівська,
вул.Шаруківська, вул.Лісова
Проведення ремонту дороги в
29
с.Мирославль – вул.Дубрівська
Виготовлення проектно-кошторисної
документації щодо ремонту містка
30
через річку Свинобичка, яка з’єднує
с.Берестівка
Проведення внутрішнього ремонту
31 приміщення Мирославльського
Будинку культури

-

-

90,0

90,0

-

-

90,0

1200,00

1000,00

200,00

-

90,0

В межах
кошторисних
призначень
Після
виготовлення
ПКД
Після
виготовлення
ПКД
В межах
кошторисних
призначень

Начальник відділу-головний бухгалтер

Людмила ЦИМБАЛЮК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 117

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

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

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення 5 сесії 8 скликання
Баранівської міської
ради від 26.01.2021р. №117

1.Розпорядження № 365-од від 24.12.2020р. «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради
на 2020 рік»;
2.Розпорядження № 366-од від 24.12.2020р. «Про
зведеного кошторисного розрахунку»;

затвердження

3.Розпорядження № 367-од від 24.12.2020р. «Про внесення змін до
міського бюджету на 2020 рік»;
4.Розпорядження № 368-од від 29.12.2020р. «Про внесення змін до
річного кошторису Першотравенської селищної ради на 2020 рік»;
5. Розпорядження № 372-од від 30.12.2020р. «Про передачу майна з
балансу Баранівської РДА на баланс Баранівської міської ради та створення
комісії з прийняття, передачі основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів».

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесії 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 118

Про безоплатну передачу майна
та фінансових зобов’язань з балансу
Баранівської міської ради на баланс
відокремлених структурних підрозділів
З метою ефективного використання майна комунальної власності
Баранівської міської ради, керуючись Законом України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні», Положенням про інвентаризацію
активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 02.09.2014р. № 879, керуючись статтями 26, 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. В галузі освіти:
1.1. Передати безоплатно майно, дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01 січня 2021 року
Першотравенського ДНЗ з балансу
Баранівської міської ради на баланс відділу освіти Баранівської міської ради
згідно актів приймання-передачі (додаються).
1.2. З рахунку Першотравенської селищної ради залишок коштів в сумі
8703,16 грн. перерахувати на рахунок відділу освіти Баранівської міської
ради по КПКВКМБ 1010 Надання дошкільної освіти.
2. В галузі культури, сім’ї, молоді та спорту :
2.1. Передати безоплатно майно з балансу Баранівської міської ради на
баланс відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради
згідно актів приймання-передачі (додаються).
2.2. З рахунку Першотравенської
селищної
ради залишок коштів
перерахувати на рахунки відділу
культури, сім’ї, молоді та спорту
Баранівської міської ради:
- 131,52 грн. по КПКВКМБ 4030 Забезпечення діяльності бібліотек;

- 3612,74 грн. по КПКВКМБ 4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.
3. В галузі житлово-комунального господарства:
3.1. Передати безоплатно майно
Першотравенської лазні з балансу
Баранівської міської ради на баланс КП «Водоканал Полісся» згідно актів
приймання-передачі (додаються).
3.2. З рахунку Першотравенської селищної ради залишок коштів в сумі
32168,02 грн. перерахувати в бюджет Баранівської ТГ по КДБ 24060300
Інші надходження.
4. В галузі охорони здоров’я:
Передати безоплатно майно з балансу Баранівської міської ради на баланс
КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської міської
ради згідно актів приймання-передачі (додаються).
5. З рахунку Першотравенської селищної ради залишок коштів в сумі
38 774,58 грн. перерахувати на рахунок Баранівської міської ради по
КПКВКМБ 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.
6. Відокремленим структурним підрозділам, яким передається майно
після затвердження актів приймання-передачі Баранівським міським головою
в 10-денний термін зарахувати на балансовий облік зазначені товарноматеріальні цінності в установленому законодавством порядку.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,
транспорту і зв’язку .
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№119

Про програму фінансової підтримки
КНП «Центр ПМСД»
Баранівської міської ради на 2021 рік
З
метою
належного
виконання
КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Центр первинної медико –
санітарної допомоги» Баранівської міської ради
Закону України від
19.10.2017 року № 2168 – VІІІ «Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення», Закону України від 07.12.2017 року № 2233- VІІІ
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» та наказу МОЗ
України № 504 від 19.03.2018 року «Про затвердження порядку надання
первинної медичної допомоги», керуючись статею 26 Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні» міська рада, вирішила:
1.
Затвердити Програму фінансової підтримки КНП «Центр ПМСД»
Баранівської міської ради на 2021 рік (додається).
2.
Т .в. о. директора Савичу А.В. забезпечити фінансове забезпечення
Програми фінансової підтримки КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської
ради на 2021 рік.
3.
Уповноважити Баранівського міського голову МІГЕЙ О.Ю. , при
необхідності вносити зміни до Програми фінансової підтримки КНП «Центр
ПМСД» Баранівської міської ради на 2021 рік, з послідуючим затвердженням
відповідого розпорядження на черговій сесії міської ради.
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради –
Нечипорука Д.В.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
Рішення 5 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 26. 01. 2021 р. № 119

Програма
фінансової підтримки
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико - санітарної допомоги»
Баранівської міської ради
на 2021 рік
1

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне
некомерційне
підприємства «Центр первинної
медико - санітарної допомоги»
Баранівської міської ради

2

Розробник Програми

Комунальне
некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико - санітарної допомоги»
Баранівської міської ради

3

Відповідальний виконавець

Комунальне
некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико - санітарної допомоги»
Баранівської міської ради

4

Учасник Програми

Комунальне
некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико - санітарної допомоги»
Баранівської міської ради

5

Термін реалізації Програми

2021 рік

6

Кошти задіяні
Програми

7

Орієнтовний обсяг фінансових 2021 рік – 853400,00 грн.
ресурсів,
необхідних
для
виконання реалізації Програми

на

виконання кошти місцевого бюджету, інші
надходження, не заборонені чинним
законодавством України

1.
Загальні положення.
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного
підприємства Центр первинної медико - санітарної допомоги Баранівської
міської ради на 2021 рік (далі - Програма), розроблена на підставі ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 91
Бюджетного кодексу України.
З метою виконання Програми планується забезпечити фінансову
підтримку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико - санітарної допомоги» Баранівської міської ради на 2021 рік
шляхом надання трансфертів.
Дана Програма необхідна для стабільного функціонування
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної допомоги» Баранівської міської ради, поліпшення його
матеріально - технічної бази та створення належних умов для розвитку
первинної медико - санітарної допомоги, наближення її до кожної сім’ї,
покращення ефективності медичного обслуговування населення.
2.
Мета Програми.
Метою Програми є:
забезпечення стабільної роботи комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги» Баранівської
міської ради відповідно до його функціонального призначення;
забезпечення створення оптимальних умов для покращення
ефективності медичного обслуговування населення;
забезпечення лікарськими засобами пільгову категорію
населення;
забезпечення знеболюючими засобами онкологічних хворих в
IV ст. захворювання (паліативне лікування);
придбання лікарських засобів для діагностики та профілактики
туберкульозу;
забезпечення технічними засобами.
3.
Завдання Програми.
Фінасова допомога, передбачена цією Програмою, надається на
виконання основних функцій комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико - санітарної допомоги» Баранівської міської ради
за рахунок надання поточних трансфертів та здійснення внесків до
статутного капіталу (згідно додатку).
4. Фінасове забезпечення Програми.
Видатки на фінансування Програми здійснюються за рахунок
коштів, виділених в установленому порядку з міського бюджету та інших
джерел, не заборонених чинним законодавством України, на рахунок
одержувача бюджетних коштів, відкритий в установленому порядку у
ГУДКУ у Житомирській області.
Головним розпорядником бюджетних коштів на виконання

програми є Баранівська міська рада, відповідальним виконавцем Програми комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико санітарної допомоги» Баранівської міської ради. Фінансова підтримка
надається в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням міської
ради про міський бюджет на відповідний рік за цією Програмою. Протягом
року обсяг фінансування за рахунок коштів міського бюджету може
змінюватися відповідно до рішення міської ради про внесення змін до
показників, виходячи з наявного ресурсу.
5. Орієнтовний обсяг фінансування Програми фінансової
підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської міської ради на
2021 рік: 853400,00 грн.
6. Очікувані результати виконання Програми*
2021 рік
Забезпечення лікарськими засобами
600 000,00
пільгової категорії населення (в т.ч.
наркотики)
Забезпечення технічними засобами
95 600,00
Забезпечення туберкуліном
157 800,00
Всього:
853 400,00
*Фінансування проводитиметься ся в рамках фактичних надходжень до
місцевого бюджету
Реалізація Програми дасть змогу:
забезпечити стабільну роботу комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської
міської ради;
забезпечити створення оптимальних умов для покращення
ефективності медичного обслуговування населення;
покращити
фінансовий
стан
комунального
некомерційного
підприємства.
7. Звітність та контроль за виконанням Програми.
Комунальне некомерційне підприємство подає щомісяця до 20
числа, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів Баранівської
міської ради фінансові звіти з пояснювальною запискою.
Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів здійснюється в установленому
законодавством порядку.
Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми
здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним
використанням коштів - головний розпорядник бюджетних коштів
Баранівська міська рада та постійна комісія.
Секретар ради

Володимир Заремба

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8-го скликання
26 січня 2021 року

№120

Про затвердження структури
та загальної чисельності
виконавчих органів
Баранівської міської ради
Відповідно до ст.11, п.5 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити структуру виконавчих органів Баранівської міської ради
згідно додатку 1.
2.Затвердити граничну чисельності апарату ради та її виконавчих
органів згідно додатків 2.
3. Керівникам структурних підрозділів розробити штатні розписи та
подати їх на затвердження міському голові.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
- рішення першої сесії восьмого скликання Баранівської міської ради
від 24 листопада 2020 № 17 «Про затвердження структури виконавчих
органів Баранівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її
виконавчих органів»;
- рішення другої позачергової сесії восьмого скликання Баранівської
міської ради від 07.12.2020 року № 31 « Про внесення змін до рішення
Баранівської міської ради 24 листопада 2020 № 17 «Про затвердження
структури виконавчих органів Баранівської міської ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів»;
- рішення третьої сесії восьмого скликання Баранівської міської ради
від 24.12.2020 року № 66 « Про внесення змін до рішення Баранівської
міської ради 24 листопада 2020 № 17 «Про затвердження структури
виконавчих органів Баранівської міської ради, загальної чисельності апарату
ради та її виконавчих органів»;
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток 1
до рішення 5 сесії
8 скликання міської
ради від 26.01.2021р. №120

Структура виконавчих органів Баранівської міської ради
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Найменування структурного підрозділу
Апарат Баранівської міської ради
Управління соціального захисту Баранівської міської ради
Відділ фінансів Баранівської міської ради
Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та
комунальної власності міської ради Баранівської міської ради
Відділ освіти Баранівської міської ради
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради
Служба у справах дітей Баранівської міської ради

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

Додаток 2
до рішення 5 сесії
8 скликання міської
ради
від 26.01.2021 р. №120
Загальна чисельність
апарату та виконавчих органів Баранівської міської ради
№
п/п
1.

Найменування структурного підрозділу
Апарат Баранівської міської ради, в тому числі:

Керівництво
Відділ організаційної роботи
Відділ юридичної роботи та управління персоналом
Відділ бухгалтерського обліку
Відділ
благоустрою
та
житлово-комунального
господарства
1.6 Відділ організації надання адміністративних послуг
1.7 Служба господарського забезпечення
соціального
захисту
населення
2. Управління
Баранівської міської ради
3. Відділ фінансів Баранівської міської ради
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Загальна
чисельніс
ть
150
18
7
5
8
60
10
42
59,25
8

4.

Відділ містобудування, архітектури, земельних 7
відносин та комунальної власності міської ради
Баранівської міської ради

5.

Відділ освіти Баранівської міської ради

6.

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 11
міської ради

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.

КУ «Бібліотека для дорослих і дітей» та бібліотеки
Клубні заклади
Баранівська дитячо-юнацька спортивна школа
КУ «Історико-краєзнавчий народний музей»
Баранівська школа мистецтв
Міський стадіон
Служба у справах дітей Баранівської міської ради

Секретар ради

35

24
49
11
4
33,15
10
5

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8-го скликання
26 січня 2021 року

№ 121

Про внесення змін в установчі документи
комунальних підприємств Першотравенської
селищної ради
Керуючись п.33 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності
органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій»,
міська рада
ВИРІШИЛА
1. Ввести Баранівську міську раду в склад засновників шляхом
виключення Першотравенської селищної ради (код ЄДРПОУ -04344400) та
включення Баранівської міської ради (код ЄДРПОУ 04344386):
- комунального підприємства «Водоканал «Полісся» Першотравенської
селищної ради;
- комунального підприємства «Водоканал Полісся -1».
2. Внести зміни до статуту комунального підприємства «Водоканал
«Полісся» Першотравенської селищної ради та затвердити його в новій
редакції (додаток 1).
3. Внести зміни до статуту комунального підприємства «Водоканал
Полісся-1» та затвердити його в новій редакції (додаток 2).
4. Покласти виконання обов’язків директора комунального
підприємства «Водоканал Полісся-1» на механіка по транспорту відділу
благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської
ради Полюшкевича О.В.
5. Уповноважити в.о. директора комунального підприємства
«Водоканал «Полісся» Першотравенської селищної ради (Федулаєва Л.М. )

провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які
знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань.
6. Уповноважити в.о. директора комунального підприємства
«Водоканал Полісся-1» (Полюшкевич О.В. ) провести державну реєстрацію
змін до відомостей про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту і зв’язку.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

ДОДАТОК 1
рішення 5 сесії 8 скликання
Баранівська міська рада
від 26.01.2021 р. №121

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«Водоканал«Полісся»»
(в новій редакції)

м.Баранівка
2020 р.

Комунальне підприємство
«Водоканал«Полісся»» надалі –
Підприємство створене на підставі рішення № 75 7-ї чергової сесії
Першотравенської селищної ради 7-го скликання від 19 квітня 2016 року у
відповідності із Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Цивільним та Господарським кодексами України.
Засновником і власником майна Підприємства є Баранівська
територіальна громада, інтереси якої представляє Орган управління –
Баранівська міська рада, код ЄДРПОУ – 04344386, місце знаходження:
12701,
Житомирська
область,
Баранівський
район,
м.Баранівка
вул.Соборна,20.
Баранівська міська рада введена до складу засновників шляхом
виведення Першотравенської селищної ради, у зв’язку з тим, що
Першотравенська селищна рада реорганізована шляхом приєднання до
Баранівської міської ради, згідно рішення 1 сесії 8 скликання Баранівської
міської ради від 24.11.2021 № 14 (із змінами, внесеними рішенням 2
позачергової сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 07.12.2021 № 62)
1. Назва та місцезнаходження Підприємства.
1.1. Повна назва підприємства – Комунальне підприємство
«Водоканал«Полісся».
1.2. Скорочена назва – КП «Водоканал«Полісся»».
1.3. Місцезнаходження підприємства – 12746 селище міського типу
Першотравенськ, Баранівського району, Житомирської області, вул.
Парфірова, 5.
2. Мета і предмет діяльності Підприємства.
2.1. Підприємство створене з метою забезпечення реалізації потреб
населення, підприємств, організацій та установ селища з різного виду послуг.
Підприємство має право здійснювати наступні види діяльності:
 Надання послуг лазні (миття, парна);
 Надання послуг з водопостачання і водовідведення;
 Обслуговування і експлуатація комплексу очисних споруд,
каналізаційної мережі і каналізаційної насосної станції;
 Інші послуги, не заборонені чинним законодавством України.
3. Юридичний статус Підприємства.
3.1. Підприємство є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної
особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до
чинного законодавства України та цього Статуту.
3.3. Участь підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших
об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, за погодженням із

Органом управління, якщо це не суперечить антимонопольному
законодавству та іншим нормативним актам України.
Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства
здійснюється за погодженням із Органом управління та у
відповідності з діючим законодавством.
3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний
та інші рахунки в установах банків, печатку, кутовий штамп та фірмові
бланки зі своїм найменуванням.
3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах
належного йому майна згідно з чинним законодавством.
Підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями держави,
комунальних підприємств і засновника, а засновник не несе
зобов’язань по боргах Підприємства.
3.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті
немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у
господарському та третейському суді.
3.7. Зміни та доповнення до даного Статуту Підприємства вносяться за
рішенням Органу управління у відповідності з чинним законодавством.
4. Статутний фонд Підприємства
4.1. Статутний фонд підприємства становить 10 259 грн. і вноситься після
моменту реєстрації підприємства.
5. Майно Підприємства.
5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди, оборотні кошти, а
також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі
Підприємства.
5.2. Майно підприємства є комунальною власністю і закріплюється за
ним на праві оперативного господарського відання. Здійснюючи право
оперативного господарського відання, підприємство володіє, користується та
розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього
будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та п.5.4. Статуту.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
 Доходи, одержані від надання послуг, а також від інших видів
фінансово-господарської діяльності;
 Доходи від цінних паперів;
 Кредити банків та інших кредиторів;
 Капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій,
підприємств і громадян;
 Придбання майна іншого підприємства, організації;
 Інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним
законодавством.

5.4. Відчуження основних засобів, які є комунальною власністю і
закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням із Органом
управління та у порядку, що встановлений чинним законодавством.
Одержані в результаті відчуження зазначеного майна, кошти спрямовуються
виключно на інвестиції Підприємства та є комунальною власністю.
5.5. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного
законодавства (крім цілісних майнових комплексів, його структурних
підрозділів, філіалів, цехів, а також нежилих приміщень) підприємствам,
організаціям та установам, а також громадянам інвентар та інші матеріальні
цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу.
5.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими
природними ресурсами, відповідно до мети своєї діяльності та чинного
законодавства.
5.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових
прав громадянами, юридичними особами і державними органами,
відшкодовується Підприємству за рішенням суду.
6. Права та обов’язки Підприємства.
6.1. Права Підприємства:
6.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає
стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих
науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’єктури ринку продукції,
товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
6.1.2. Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб
України відповідно до законодавства України.
6.1.3. Підприємство вправі створювати філіали, представництва,
відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і
розрахункових рахунків і затверджує Положення про них.
6.1.4. Створення філіалів, представництв, відділень та інших відособлених
підрозділів здійснюється за наказом керівника.
6.2. Підприємство
 Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з
чинним законодавством;
 Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт
основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих
потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного
обладнання;
 Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному
забезпеченню виробництва;

 Підприємство реалізує товари роботи, послуги за цінами і тарифами
погодженими з Органом управління;
 Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує
додержання законодавства про працю, правил та норм охорони
праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 Здійснює заходи по вдосконаленню організації праці, підвищення
заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної
зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних
підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне
використання коштів і своєчасні розрахунки з працівниками
Підприємства;
 Виконує державні стандарти, норми і правила у сфері благоустрою
населених пунктів, Правила благоустрою території смт.
Першотравенськ, Правила користування приміщеннями житлових
будинків і прибудинковими територіями, затверджених ОМС.
 Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного
середовища раціонального використання і відтворення природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
6.3.У разі порушення Підприємством законодавства про охорону
навколишнього природного середовища його діяльність може бути
обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного
законодавства.
6.4.Підприємство здійснює бухгалтерський облік, оперативний облік та
веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
6.5.Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за додержання порядку ведення та достовірність статичного
та бухгалтерського обліків.
7. Управління Підприємством і самоврядування
трудового колективу.
7.1. Управління Підприємством здійснює його керівник – директор.
7.2. Директора підприємства призначає на посаду селищний голова
шляхом укладання з ним контракту.
7.3. Директора Підприємства звільняє з посади селищний голова.
7.4. Директор Підприємства здійснює управління Підприємством згідно
контракту та відповідно до цього Статуту.
7.5. Директор зобов’язаний щоквартально звітувати перед Органом
управління про підсумки роботи за відповідний період із поданням звіту
встановленої форми.
7.6. Директор Підприємства:
 Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

 Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його у всіх
установах, підприємствах, організаціях;
 Розпоряджається прибутком відповідно до законодавства;
 Контролює економність витрачання коштів, несе повну
відповідальність за доцільність їх витрачання;
 Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків
розрахунковий та інші рахунки;
 Несе відповідальність за виконання та формування фінансових
планів;
 Затверджує штати за погодженням з селищним головою;
 Видає накази та розпорядження.
7.7. Працівники підприємства, спеціалісти призначаються на посади і
звільняються з них Директором підприємства.
7.8.
Повноваження трудового колективу реалізуються загальними
зборами
через їх виборні органи. Для представника інтересів
трудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обирати
органи колективного самоврядування.
7.9. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності
Підприємства, виробляються та приймаються його органами управління за
участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються
у колективному договорі. Колективним договором також регулюються
питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу
з адміністрацією Підприємства.
7.10. Право укладення колективного договору від імені Органу управління
надається Директору Підприємства, від імені трудового колективу –
уповноваженому ним органу.
7.11. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці,
життя та здоров’я, обов’язкового медичного страхування членів трудового
колективу та їх сімей вирішують трудовим колективом за участю Директора
Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.
8. Господарська та соціальна діяльність Підприємства.
8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).
8.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття
матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати
відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавству України
податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, відрахувань у галузеві
інвестиційні фонди, залишається у його розпорядженні.
8.3. Підприємство наказом Директора утворює цільові фонди, призначені
для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю та затверджує
Положення про них, а саме:
 Фонд розвитку виробництва;

 Фонд споживання;
 Резервний фонд та інші фонди.
8.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунком коштів
відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним
законодавством. Кошти Фонду використовуються для розвитку матеріальнотехнічної бази Підприємства. Напрямки витрат Фонду визначаються
кошторисом.
8.5. Фонд споживання утворюється у розмірах, передбачених
законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства
є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.
Керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює
працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок,
посадових окладів та інше на умовах, передбачених чинним законодавством.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижча встановленого
законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Премія не
нараховується і не виплачується у випадку відсутності прибутку.
8.6. Резервний фонд (його розмір, порядок використання та інше)
встановлюється Органом управління, про що Директору повідомляється.
8.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток
(доход), амортизаційні відрахування, кошти одержані від продажу цінних
паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу,
підприємств, організацій, установ, громадян та інші надходження включаючи
централізовані капітальні вкладення та кредити.
8.8. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями,
громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі
договорів.
8.9. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з
чинним законодавством України.
9. Ліквідація та реорганізація Підприємства.
9.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Органу управління та
за участю трудового колективу згідно чинного законодавства.
9.2. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється Органом управління. До складу ліквідаційної комісії входять
представники Органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а
також строк для заяви претензій кредиторів визначаються Органом
управління.
9.3. В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з
Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або
визначання його банкрутом”.
9.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає

ліквідаційний баланс Підприємства і подає його Органу управління, який
призначив ліквідаційну комісію. Кредиторів та інших юридичних осіб, які
перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується,
повідомляють про його ліквідацію у письмовій формі.
9.5. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, що
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до
трудового законодавства України.

Секретар міської ради

Володимир ЗАРЕМБА

ДОДАТОК 2
рішення 5 сесії 8 скликання
Баранівська міська рада
від 26.01.2021 р. №121

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«Водоканал Полісся-1»
(нова редакція)

м.Баранівка
2020 р.

Комунальне підприємство «Водоканал Полісся-1» надалі –
Підприємство створене на підставі рішення № 185 7-ї чергової сесії
Першотравенської селищної ради 7-го скликання від 30 червня 2017 року у
відповідності із Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Цивільним та Господарським кодексами України.
Засновником і власником майна Підприємства є Баранівська
територіальна громада, інтереси якої представляє Орган управління –
Баранівська міська рада, код ЄДРПОУ – 04344386, місце знаходження:
12701,
Житомирська
область,
Баранівський
район,
м.Баранівка
вул.Соборна,20.
Баранівська міська рада введена до складу засновників шляхом
виведення Першотравенської селищної ради, у зв’язку з тим, що
Першотравенська селищна рада реорганізована шляхом приєднання до
Баранівської міської ради, згідно рішення 1 сесії 8 скликання Баранівської
міської ради від 24.11.2021 № 14 (із змінами, внесеними рішенням 2
позачергової сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 07.12.2021 № 62)
1. Назва та місцезнаходження Підприємства.
1.1. Повна назва підприємства – Комунальне підприємство «Водоканал
Полісся-1»
1.2. Скорочена назва – КП «Водоканал Полісся-1».
1.3. Місцезнаходження підприємства – 12746 селище міського типу
Першотравенськ, Баранівського району, Житомирської області, вул.
Парфірова, 5.
2. Мета і предмет діяльності Підприємства.
2.1. Підприємство створене з метою забезпечення реалізації потреб
населення, підприємств, організацій та установ селища з різного виду послуг.
Підприємство має право здійснювати наступні види діяльності:
 Збирання безпечних відходів;
 Оброблення та видалення безпечних відходів;
 Інша діяльність щодо поводження з відходами.
3. Юридичний статус Підприємства.
3.1. Підприємство є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної
особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до
чинного законодавства України та цього Статуту.
3.3. Участь підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших
об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, за погодженням із
Органом управління, якщо це не суперечить антимонопольному
законодавству та іншим нормативним актам України.

Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства
здійснюється за погодженням із Органом управління та у відповідності з
діючим законодавством.
3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний
та інші рахунки в установах банків, печатку, кутовий штамп та фірмові
бланки зі своїм найменуванням.
3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах
належного йому майна згідно з чинним законодавством.
Підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями держави,
комунальних підприємств і засновника, а засновник не несе зобов’язань по
боргах Підприємства.
3.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті
немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у
господарському та третейському суді.
3.7. Зміни та доповнення до даного Статуту Підприємства вносяться за
рішенням Органу управління у відповідності з чинним законодавством.
4. Статутний фонд Підприємства
4.1. Статутний фонд підприємства становить 10 000 грн. і вноситься після
моменту реєстрації підприємства.
5. Майно Підприємства.
5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди, оборотні кошти, а
також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі
Підприємства.
5.2. Майно підприємства є комунальною власністю і закріплюється за
ним на праві оперативного господарського відання. Здійснюючи право
оперативного господарського відання, підприємство володіє, користується та
розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього
будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та п.5.4. Статуту.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
 Доходи, одержані від надання послуг, а також від інших видів
фінансово-господарської діяльності;
 Доходи від цінних паперів;
 Кредити банків та інших кредиторів;
 Капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій,
підприємств і громадян;
 Придбання майна іншого підприємства, організації;
 Інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним
законодавством.
5.4. Відчуження основних засобів, які є комунальною власністю і
закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням із Органом

управління та у порядку, що встановлений чинним законодавством.
Одержані в результаті відчуження зазначеного майна, кошти спрямовуються
виключно на інвестиції Підприємства та є комунальною власністю.
5.5. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного
законодавства (крім цілісних майнових комплексів, його структурних
підрозділів, філіалів, цехів, а також нежилих приміщень) підприємствам,
організаціям та установам, а також громадянам інвентар та інші матеріальні
цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу.
5.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими
природними ресурсами, відповідно до мети своєї діяльності та чинного
законодавства.
5.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових
прав громадянами, юридичними особами і державними органами,
відшкодовується Підприємству за рішенням суду.
6. Права та обов’язки Підприємства.
6.1. Права Підприємства:
6.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає
стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих
науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’єктури ринку продукції,
товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
6.1.2. Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб
України відповідно до законодавства України.
6.1.3. Підприємство вправі створювати філіали, представництва,
відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і
розрахункових рахунків і затверджує Положення про них.
6.1.4. Створення філіалів, представництв, відділень та інших відособлених
підрозділів здійснюється за наказом керівника.
6.2. Підприємство
 Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з
чинним законодавством;
 Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт
основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих
потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного
обладнання;
 Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному
забезпеченню виробництва;
 Підприємство реалізує товари роботи, послуги за цінами і тарифами
погодженими з Органом управління;

 Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує
додержання законодавства про працю, правил та норм охорони
праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 Здійснює заходи по вдосконаленню організації праці, підвищення
заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної
зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних
підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне
використання коштів і своєчасні розрахунки з працівниками
Підприємства;
 Виконує державні стандарти, норми і правила у сфері благоустрою
населених пунктів, Правила благоустрою території смт.
Першотравенськ, Правила користування приміщеннями житлових
будинків і прибудинковими територіями, затверджених ОМС.
 Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного
середовища раціонального використання і відтворення природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
6.3.У разі порушення Підприємством законодавства про охорону
навколишнього природного середовища його діяльність може бути
обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного
законодавства.
6.4.Підприємство здійснює бухгалтерський облік, оперативний облік та
веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
6.5.Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за додержання порядку ведення та достовірність статичного
та бухгалтерського обліків.
7.Управління Підприємством і самоврядування
трудового колективу.
7.1. Управління Підприємством здійснює його керівник – директор.
7.2. Директора підприємства призначає на посаду селищний голова
шляхом укладання з ним контракту.
7.3. Директора Підприємства звільняє з посади селищний голова.
7.4. Директор Підприємства здійснює управління Підприємством згідно
контракту та відповідно до цього Статуту.
7.5. Директор зобов’язаний щоквартально звітувати перед Органом
управління про підсумки роботи за відповідний період із поданням звіту
встановленої форми.
7.6. Директор Підприємства:
 Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
 Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його у всіх
установах, підприємствах, організаціях;
 Розпоряджається прибутком відповідно до законодавства;

 Контролює економність витрачання коштів, несе повну
відповідальність за доцільність їх витрачання;
 Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків
розрахунковий та інші рахунки;
 Несе відповідальність за виконання та формування фінансових
планів;
 Затверджує штати за погодженням з селищним головою;
 Видає накази та розпорядження.
7.7. Працівники підприємства, спеціалісти призначаються на посади і
звільняються з них Директором підприємства.
7.8.
Повноваження трудового колективу реалізуються загальними
зборами
через їх виборні органи. Для представника інтересів
трудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обирати
органи колективного самоврядування.
7.9. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності
Підприємства, виробляються та приймаються його органами управління за
участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються
у колективному договорі. Колективним договором також регулюються
питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу
з адміністрацією Підприємства.
7.10. Право укладення колективного договору від імені Органу управління
надається Директору Підприємства, від імені трудового колективу –
уповноваженому ним органу.
7.11. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці,
життя та здоров’я, обов’язкового медичного страхування членів трудового
колективу та їх сімей вирішують трудовим колективом за участю Директора
Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.
8.Господарська та соціальна діяльність Підприємства.
8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).
8.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття
матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати
відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавству України
податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, відрахувань у галузеві
інвестиційні фонди, залишається у його розпорядженні.
8.3. Підприємство наказом Директора утворює цільові фонди, призначені
для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю та затверджує
Положення про них, а саме:
 Фонд розвитку виробництва;
 Фонд споживання;
 Резервний фонд та інші фонди.

8.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунком коштів
відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним
законодавством. Кошти Фонду використовуються для розвитку матеріальнотехнічної бази Підприємства. Напрямки витрат Фонду визначаються
кошторисом.
8.5. Фонд споживання утворюється у розмірах, передбачених
законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства
є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.
Керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює
працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок,
посадових окладів та інше на умовах, передбачених чинним законодавством.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижча встановленого
законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Премія не
нараховується і не виплачується у випадку відсутності прибутку.
8.6. Резервний фонд (його розмір, порядок використання та інше)
встановлюється Органом управління, про що Директору повідомляється.
8.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток
(доход), амортизаційні відрахування, кошти одержані від продажу цінних
паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу,
підприємств, організацій, установ, громадян та інші надходження включаючи
централізовані капітальні вкладення та кредити.
8.8. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями,
громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі
договорів.
8.9. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з
чинним законодавством України.
9.Ліквідація та реорганізація Підприємства.
9.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Органу управління та
за участю трудового колективу згідно чинного законодавства.
9.2. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється Органом управління. До складу ліквідаційної комісії входять
представники Органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а
також строк для заяви претензій кредиторів визначаються Органом
управління.
9.3. В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з
Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або
визначання його банкрутом”.
9.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс Підприємства і подає його Органу управління, який
призначив ліквідаційну комісію. Кредиторів та інших юридичних осіб, які

перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується,
повідомляють про його ліквідацію у письмовій формі.
9.5. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, що
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до
трудового законодавства України.

Секретар міської ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 122

Про затвердження передавального акту комісії
з реорганізації Першотравенської селищної ради
Розглянувши
передавальний
акт
комісії
з
реорганізації
Першотравенської селищної ради від 26 січня 2021 року, керуючись Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого
самоврядування та районних державних адміністрацій», ст.ст. 104 – 108
Цивільного кодексу України, ст.ст. 56 – 59 Господарського кодексу України,
статтями 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити
передавальний
акт
комісії
з
реорганізації
Першотравенської селищної ради від 26 січня 2021 року (ЄДРПОУ
04344400), розташовану за адресою: 12746, Житомирська область,
Баранівський район, селище міського типу Першотравенськ, вулиця Миру,
будинок 6
2.Голові комісії з реорганізації юридичної особи – Першотравенської
селищної ради надати передавальний акт, інші визначені чинним
законодавством України документи державному реєстратору для проведення
державної реєстрації припинення Першотравенської селищної ради
(ЄДРПОУ 04344400, розташовану за адресою: 12746, Житомирська облласть,
Баранівський район, селище міського типу Першотравенськ, вулиця Миру,
будинок 6), як юридичної особи в результаті її реорганізації шляхом
приєднання до Баранівської міської ради (ЄДРПОУ 04344386, розташованої
за адресою: 12700, Житомирська область, Баранівський район, місто
Баранівка, вулиця Соборна, будинок 20).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,
транспорту і зв’язку.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8-го скликання
26 січня 2021 року

№123

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
директора Комунального некомерційного підприємства
«Центр ПМСД» Баранівської міської ради, затвердження
Порядку проведення конкурсу на зайняття посади
керівника комунального закладу охорони здоров’я
Баранівської міської ради, типової форми контракту
з керівником комунального закладу охорони здоров’я
Баранівської міської ради
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника державного, комунального
закладу охорони здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №
792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного,
комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником
державного, комунального закладу охорони здоров’я», враховуючи рекомендації
постійної комісії з гуманітарних питань, законності та депутатської етики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Провести конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Баранівської міської ради.
2. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника
комунального закладу охорони здоров’я Баранівської міської ради, згідно додатку 1.
3.Затвердити типову форму контракту з керівником комунального закладу охорони
здоров’я Баранівської міської ради, згідно додатку 2.
4. Відділу організаційної роботи
Баранівської
міської ради забезпечити
оприлюднення на офіційному веб сайті міської ради оголошення про:
- початок формування конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Баранівської міської ради;
- проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Баранівської міської ради.
5. Делегувати Баранівському міському голові Мігею О.Ю. право затвердити
персональни склад комісії, але не раніше ніж через 20 днів після оприлюднення рішення
про проведення конкурсу та їз врахуванням вимог Порядку, затвердженого даним
рішенням.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

ДОДАТОК 1
до рішення 5 сесії
8 скликання міської ради
від 26.01.2021 р. №123
ПОРЯДОК
проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони
здоров’я Баранівської міської ради
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсу на зайняття посади керівника
комунального закладу охорони здоров’я Баранівської мміської ради (далі - конкурс).
Вимоги цього Порядку поширюються на відбір кандидатур на посади керівників
комунальних закладів охорони здоров’я Баранівської міської ради (далі – заклад).
2. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:
1) забезпечення рівного доступу;
2) політичної неупередженості;
3) законності;
4) довіри суспільства;
5) недискримінації;
6) прозорості;
7) доброчесності;
8) ефективного і справедливого процесу відбору.
Умови проведення конкурсу
3. Підставою для проведення конкурсу є рішення Баранівської міської ради (далі-орган
управління), яке приймається протягом трьох робочих днів з моменту виникнення
вакантної посади.
4. Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу;
2) формування конкурсної комісії (у разі необхідності оновлення її складу);
3) підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення
конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, перевірка
поданих документів на відповідність установленим вимогам);
4) проведення конкурсу (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди
з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу);
5) оприлюднення результатів конкурсу.
5. Орган управління тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до призначення
керівника закладу за результатами конкурсу) покладає виконання обов’язків керівника

закладу на особу з числа штатних працівників закладу або призначає виконуючого
обов’язки з числа інших осіб на строк, що не перевищує два місяці.
Особа, на яку покладається виконання обов’язків керівника закладу або яка призначається
виконуючим обов’язки керівника закладу, повинна відповідати єдиним кваліфікаційним
вимогам для керівника закладу охорони здоров’я.
6. Особи, які подали необхідні документи для участі в конкурсі, є претендентами на
зайняття посади (далі - претенденти).
Склад, порядок формування та діяльності конкурсної комісії, її повноваження
7. Для проведення окремого конкурсу рішенням органу управління утворюється окрема
конкурсна комісія.
8. Конкурсна комісія утворюється рішенням органу управління не пізніше ніж через 20
днів після оприлюднення рішення про проведення конкурсу.
9. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів
України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.
10. До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:
представники органу управління;
представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах
трудового колективу;
представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони
здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і
антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як
за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері
охорони здоров’я.
Галузеві професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного
функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної
діяльності подають по чотири кандидатури органу управління, який визначає
представників до складу конкурсної комісії з таких кандидатур та/або з переліку
незалежних експертів у сфері охорони здоров’я у кількості, рівній кількості представників
органу управління.
11. Оголошення про початок формування конкурсної комісії оприлюднюється на
офіційному веб-сайті органу управління одночасно з оприлюдненням рішення про
проведення конкурсу. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії
подаються до органу управління протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.
12. Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади
керівника комунального закладу охорони здоров’я становить шість осіб.
Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи
експертів/фахівців/науковців з відповідної галузі знань (далі - експерти) з правом
дорадчого голосу для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо
відповідності професійної компетентності претендента встановленим вимогам.

13. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є
правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.
14. Персональний склад конкурсної комісії, у тому числі голова та секретар конкурсної
комісії, затверджуються рішенням органу управління. Зміни до складу конкурсної комісії
вносяться рішенням органу управління.
15. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально
підтверджена інформація про:
наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або
не знята в установленому законом порядку;
накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією
правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду
законної сили;
наявність конфлікту інтересів.
16. Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 15
цього Порядку, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно
подати органові управління письмову заяву про самовідвід.
У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність
згідно із законодавством.
У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин, передбачених
пунктом 15 цього Порядку, після формування складу конкурсної комісії такий член
конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував
кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня
після встановлення (виявлення) зазначених обставин.
17. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються рішенням органу управління у
разі, коли ним пропущено без поважних причин два або більше засідань конкурсної
комісії підряд. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні
є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.
18. Заміна, припинення повноважень члена або членів конкурсної комісії не має наслідком
зупинення її роботи (крім випадку, коли конкурсна комісія є неправоможною відповідно
до пункту 13 цього Порядку).
19. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні органу управління. Орган
управління забезпечує діяльність конкурсної комісії.
20. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.
Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на
голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.
21. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на
засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні
конкурсної комісії.

Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня після проведення
засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії.
Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту
та обставин засідання конкурсної комісії не пізніше наступного дня після ознайомлення з
протоколом. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є
невід’ємною частиною такого протоколу.
Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному веб-сайті органу управління інформацію
про рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після підписання
протоколу.
22. Конкурсна комісія:
оприлюднює оголошення про проведення конкурсу;
встановлює вимоги до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог;
встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;
оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу;
перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності установленим вимогам;
приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;
забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Порядку;
оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;
відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду керівника
закладу, оформлює відповідне рішення конкурсної комісії та вносить подання керівникові
органу управління, який призначає такого кандидата на посаду керівника закладу;
здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.
23. Голова комісії:
1) здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;
2) головує на засіданнях конкурсної комісії;
3) організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.
24. Секретар конкурсної комісії забезпечує:
1) ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;
2) підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної
комісії;
3) за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.
У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки
виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.
Підготовка до проведення конкурсу
25. Комісія не пізніше ніж протягом трьох днів після формування її складу оприлюднює
на офіційному веб-сайті органу управління оголошення про проведення конкурсу.

В оголошенні зазначаються такі відомості:
правові підстави проведення конкурсу;
найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його
діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом,
статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення
діяльності закладу;
дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі;
номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;
перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;
вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;
умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту;
дата і місце проведення конкурсу.
26. Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у
визначений в оголошенні строк такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття
посади за формою згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання,
кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність
претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також
копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій
та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у
психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами,
затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“
вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого
частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи
стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики,
рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
27. Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку
середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

закладу

на

план реформування закладу протягом одного року;
заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з
поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності
його діяльності, запобігання корупції;
пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників
діяльності закладу.
28. Документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів,
але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються
як вхідна кореспонденція органу управління.
Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання
комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції претендентів не
розглядаються на першому засіданні конкурсної комісії і не розголошуються до початку їх
заслуховування. Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові,
електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст.
29. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:
неподання ним необхідних документів;
його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних
пропозицій;
наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку
судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний
винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з
корупцією.
Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про прийняте
конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем
конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду
документів.
30. Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються
у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до
конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду
заяв та доданих до них документів.

Проведення конкурсу
31. Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання
конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення
конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження
його результатів. Строк проведення конкурсу становить не більш як 30 календарних днів.
32. Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу,
проводить з ним співбесіду та враховує відповідність учасника конкурсу та його
конкурсної пропозиції встановленим вимогам.
33. Під час прийняття рішень за результатами конкурсу конкурсна комісія враховує
здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію,
комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе
відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти
творчий підхід до роботи, доброчесність (у тому числі академічну), емоційну
врівноваженість.
34. Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях
конкурсної комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх
розгляду, під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення
результатів конкурсу. При цьому присутнім заборонено у будь-який спосіб втручатися чи
перешкоджати роботі конкурсної комісії.
35. Орган управління забезпечує ведення відеозапису засідання конкурсної комісії під час
заслуховування конкурсних пропозицій учасників.
Відеозапис такого засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті
органу управління не пізніше наступного дня з дати проведення засідання та зберігається
на відповідному веб-сайті не менше одного року.
Оприлюднення результатів конкурсу
36. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід
конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну
кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, - переможця конкурсу, після чого
вносить відповідне подання керівникові органу управління, що здійснює призначення
переможця конкурсу на посаду керівника закладу. Рішення про призначення на посаду та
укладення контракту на строк від трьох до п’яти років, приймається протягом одного
місяця з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання. Зазначений строк може
бути продовжено на період проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які
претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (у випадках,
передбачених законодавством), інших процедур, передбачених законодавством.
37. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу управління.
Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення кандидатур
усіх учасників конкурсу та надіслати органові управління обґрунтовану пропозицію про
призначення повторного конкурсу.
38. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в передбаченому
законодавством порядку.
Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

Додаток 1
до Порядку
Голові конкурсної комісії ______________
____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
____________________________________
____________________________________,
(прізвище,
ім’я
претендента)

та

по

батькові

який (яка) проживає за адресою:
____________________________________
____________________________________,
____________________________________
(номер контактного телефону)
e-mail _________________@ ___________
(заповнюється друкованими літерами)
ЗАЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______
_________________________________________________________________
(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)
Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.
Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені
(проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

шляхом

□ надсилання листа на зазначену адресу;
□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;
□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;
□ _______________________________________________________.
(в інший доступний спосіб)*

___ __________ 20___ р.

___________________

(підпис)
* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається
на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

Додаток 2
до Порядку

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

особу

________________________________________________________________,
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду
на:
обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про
освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь,
вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання,
біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських
проектах;
використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних
щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх
професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо
надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам
відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо
передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних
у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ
суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).
Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену
достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх
персональних даних.

______ ______________20___ р.
(підпис)

__________________

Додаток 3
до Порядку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”
Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”,
попереджений (попереджена).
____ __________20___ р.

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, та ініціали)

Додаток 4
до Порядку

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по батькові

__________________________________________

Місце роботи

__________________________________________

Номер контактного телефону

__________________________________________

Електронна адреса

__________________________________________

1. Чи наявні поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти
господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади
(найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані
інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до
інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших
подібних інвестицій, які не контролюються Вами:
1)акції, облігації та інші цінні папери?

так**  ні 

_____________________________________________
_____________________________________________

2)
комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне так**  ні 
підприємство, партнерство)?
_____________________________________________
_____________________________________________

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть
бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади),
на:

1)патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи так**  ні 
заявки, що розглядаються)?
_____________________________________________
_____________________________________________

2)

запатентоване ноу-хау?

так**  ні 

_____________________________________________
_____________________________________________

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну так**  ні 
оцінку,
пов’язану
з
державною
реєстрацією,
клінічними/доклінічними
випробуваннями
(дослідженнями)
лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, так**  ні 
на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути
пов’язані з посадою (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за так**  ні 
проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть
стосуватися посади (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним так**  ні 
інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив
на Вашу об’єктивність та незалежність?
_____________________________________________
_____________________________________________

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.
Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті
органу управління.

____ _______ 20___ р.

________________
(підпис)

____________
* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в
якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути
на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи
невчинення дій під час виконання повноважень.
До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також
інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.
Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які
спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із
претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру
сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі,
а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима,
мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда,
прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи,
усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під
опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент
на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його
діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).
Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.
** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

ДОДАТОК 2
до рішення 5 сесії
8 скликання міської ради
від 26.01.2021 р. № 123
ТИПОВА ФОРМА
контракту з керівником комунального
закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі
комунального некомерційного підприємства
_м.Баранівка___________
(найменування населеного пункту)

___ __________ 20__ р.

Баранівська
міська
рада
,
в
особі
Баранівського
міського
голови______________________________________________, який діє на підставі Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - орган управління майном), з
однієї
сторони,
та
громадянин
___________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
(далі - керівник), з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей контракт про
нижченаведене:
_____________________________________________________________________________
___
(прізвище, ім’я та по батькові)
призначається
на
посаду
__________________________________________________________
(найменування посади і закладу охорони здоров’я)
на строк дії цього контракту.
Загальні положення
1. Цей контракт регулює трудові відносини, пов’язані з виконанням керівником
комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі
комунального некомерційного підприємства (далі - підприємство), своїх обов’язків,
визначає права, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації
праці керівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, строк дії
договору та є особливою формою трудового договору.
2. За цим контрактом керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію
підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством з метою
забезпечення виконання його статутних завдань, надання належної, якісної та
кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності підприємства, раціонального
використання і збереження закріпленого за підприємством майна, а орган управління
майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і
організації праці керівника.
3. Керівник є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень,
функцій, виконання обов’язків підприємства, передбачених законами, іншими
нормативно-правовими актами і статутом підприємства. Керівник діє від імені
підприємства без довіреності.

4. Керівник підзвітний органу управління майном у межах, встановлених законодавством,
статутом підприємства та цим контрактом.
Права та обов’язки сторін
5. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його
господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання
підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим
контрактом.
6. Керівник підприємства зобов’язаний:
1) організувати належне виконання завдань, передбачених статутом, та укладених
договорів про медичне обслуговування населення;
2) своєчасно вживати заходів до запобігання банкрутству підприємства у разі його
неплатоспроможності;
3) організувати надання підприємством належного, доступного, кваліфікованого
медичного обслуговування;
4) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і
кваліфікаційного рівня працівників;
5) готувати та подавати на затвердження до органу управління фінансовий план
підприємства, ініціювати внесення змін до нього у разі потреби;
6) своєчасно подавати в установленому порядку податкову, фінансову та іншу звітність
підприємства;
7) подавати органу управління фінансовий звіт в порядку, встановленому органом
управління майном;
8) забезпечити належну організацію дотримання прав пацієнта під час надання
підприємством медичної допомоги та здійснення медичного обслуговування, у тому числі
права на лікарську таємницю;
9) забезпечити відповідність матеріально-технічної бази підприємства встановленим
законодавством вимогам;
10) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством
майна;
11) забезпечувати належне виконання вимог законодавства у сфері публічних закупівель;
12) забезпечувати дотримання підприємством вимог законодавства про охорону праці,
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;
13) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше
ніж два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не
пізніше ніж протягом семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та
недопущення утворення заборгованості з неї;
14) дотримуватися гарантій оплати праці, встановлених законодавством, створити систему
стимулів та мотивації персоналу;

15) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством
податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
16) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору
в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконання
його вимог;
17) укладати трудові договори з працівниками підприємства, керуючись законодавством
про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства,
генеральною та галузевими угодами, колективним договором;
18) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному
робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних
документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих
законодавством про охорону праці;
19) затверджувати наказами підприємства положення про структурні підрозділи, штатний
розпис, положення про преміювання, інші положення та порядки, що мають системний
характер, затверджувати посадові та робочі інструкції працівників;
20) призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників (медичного директора),
головного бухгалтера закладу, керівника юридичної служби (юрисконсульта), керівника
уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення
корупції закладу в порядку, передбаченому законодавством;
21) погоджувати з органом управління майном свої відпустки, закордонні відрядження та
відрядження в межах України;
22) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти органу
управління майном, видані відповідно до законодавства;
23) невідкладно інформувати орган управління майном про участь підприємства у
судових процесах з фінансових та майнових питань;
24) розглядати пропозиції спостережної ради підприємства, що надаються в межах її
повноважень, та вживати заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня
забезпечення безпеки пацієнтів на підприємстві;
25) з урахуванням вимог законодавства, зокрема щодо інформації з обмеженим доступом,
забезпечувати доступ членів спостережної ради підприємства 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 підприємства на ім’я
керівника підприємства;
26) відшкодовувати збитки, завдані підприємству з його вини, згідно із законодавством;
27) виконувати інші завдання та обов’язки, встановлені єдиними кваліфікаційними
вимогами, що встановлюються МОЗ та законодавством.
7. У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 6 цього контракту, керівник подає
органові управління майном письмове пояснення причини.
8. Керівник має право:

1) діяти від імені підприємства, представляти його інтереси у відносинах з
підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності, фізичними
особами, іншими третіми особами та у судових органах, органах державної влади та
органах місцевого самоврядування;
2) укладати від імені підприємства правочини відповідно до законодавства та обмежень,
встановлених статутом;
3) видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов’язкові для всіх
підрозділів та працівників підприємства;
4) відкривати рахунки в банках та органах Казначейства;
5) розпоряджатися коштами підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному
законодавством та фінансовим планом підприємства;
6) визначати розмір заробітної плати, застосовувати заходи заохочення та накладати на
працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;
7) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами органу управління
майном, статутом підприємства і цим контрактом належать до компетенції керівника.
9. Орган управління майном має право:
1) вимагати від керівника подання дострокового звіту про його діяльність з управління
підприємством, розпорядження закріпленим за підприємством майном та виконання цього
контракту;
2) звільняти керівника з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково
за ініціативою керівника, а також у разі порушення керівником вимог законодавства та
умов цього контракту;
3) здійснювати контроль за діяльністю підприємства.
10. Орган управління майном здійснює контроль за виконанням керівником своїх
обов’язків, зазначених у пункті 6 цього контракту.
11. Орган управління майном зобов’язується:
1) сприяти створенню умов для функціонування підприємства;
2) подавати інформацію на запит керівника у межах його повноважень;
3) сприяти підвищенню кваліфікації керівником.
12. Орган управління майном:
1) погоджує керівникові відпустку, закордонні відрядження та відрядження в межах
України;
2) у разі відсутності керівника має право вирішувати питання щодо покладення виконання
обов’язків керівника.
13. Керівник подає звіт про виконання цього контракту не пізніше ніж за два місяці до
закінчення строку його дії.

14. Орган управління майном може надавати керівникові інші повноваження, якщо це
передбачено актами законодавства. Надання повноважень у такому разі здійснюється
шляхом визначення їх у статуті підприємства.
Умови матеріального забезпечення керівника
15. Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток керівника
визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено
законодавством.
За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівнику нараховується
заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:
посадового окладу в розмірі визначеному за відповідним тарифним розрядом Єдиної
тарифної сітки або згідно умов Колективного договору, відповідно до вимог чинного
законодавства і фактично відпрацьованого часу;
премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством.
Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням
з органом управління майном.
Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством.
16. Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу,
надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу управління майном у
разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті
комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах
затвердженого фонду оплати праці.
17. У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і
матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.
Відповідальність сторін. Розв’язання спорів
18. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим
контрактом, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим контрактом.
19. Спори між сторонами розв’язуються у визначеному законодавством порядку.
20. Орган управління майном несе відповідальність та забезпечує відшкодування
моральної і матеріальної шкоди, заподіяної керівникові у разі дострокового розірвання
цього контракту, проведеного з порушенням вимог трудового законодавства, а також на
підставі, не передбаченій законодавством та цим контрактом.
21. Керівник несе відповідальність за:
1) неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та
збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із
законодавством;
2) недотримання вимог законодавства про працю та охорону праці на підприємстві;
3) невиконання статутних завдань підприємства і умов цього контракту з вини керівника.
Внесення змін і доповнень до контракту та припинення його дії

22. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом укладення
додаткових договорів.
23. Дія цього контракту припиняється:
1) із закінченням строку, на який його укладено;
2) за згодою сторін;
3) з ініціативи органу управління майном до закінчення строку дії цього контракту у
випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України та цим
контрактом;
4) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.
24. Цей контракт може бути розірваний, а керівник звільнений з посади з ініціативи
органу управління майном до закінчення строку дії контракту:
1) у разі систематичного невиконання керівником без поважних причин умов та
обов’язків, визначених цим контрактом;
2) у разі одноразового грубого порушення керівником вимог законодавства чи обов’язків,
передбачених цим контрактом, внаслідок чого підприємству завдано значних збитків;
3) у разі невиконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом
України щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також
зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка
погашення заборгованості із заробітної плати з вини керівника;
4) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців з
вини керівника;
5) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі
систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;
6) у разі допущення збільшення обсягу простроченої кредиторської заборгованості з вини
керівника;
7) у разі недотримання вимог фінансового та бюджетного законодавства, а також дій
(бездіяльності) керівника, що призвели до невиконання в установлені строки законних
вимог органів державного фінансового контролю;
8) на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового
представника) у разі порушення вимог законодавства про працю, про колективні договори
і угоди, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
25. У разі дострокового припинення дії цього контракту з незалежних від керівника
причин, зазначених у пункті 3 частини першої статті 36, пунктах 1, 2 і 6 частини першої
статті 40 Кодексу законів про працю України, встановлюються додаткові гарантії,
компенсації та виплати, передбачені законодавством.
26. За два місяці до закінчення строку дії цього контракту він може бути продовжений за
згодою сторін не більш як один раз на строк від трьох до п’яти років.

27. Якщо розірвання цього контракту проводиться на підставах, встановлених у ньому,
але не передбачених законодавством, звільнення керівника з посади здійснюється
відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
Строк дії та інші умови контракту
28. Цей контракт діє з __________ 20__ р. до ___________ 20__ р. і набирає чинності з дня
підписання сторонами.
29. Сторони вживають заходів для дотримання конфіденційності умов цього контракту,
крім визначених законом випадків. Сторони мають право інформувати про умови цього
контракту своїх радників, довірених осіб, представників.
30. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою сторін шляхом укладення
додаткового договору у письмовій формі.
Місцезнаходження сторін та інші відомості
31. Відомості про підприємство:
найменування ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
місцезнаходження ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
32. Відомості про орган управління майном:
найменування ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
місцезнаходження ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника _________________________________________
___________________________________________________________________________
33. Відомості про керівника:
прізвище, ім’я та по батькові __________________________________________________
___________________________________________________________________________
місце проживання (реєстрації) _________________________________________________
___________________________________________________________________________
номер службового телефону __________________________________________________
номер домашнього телефону __________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий ______________________________________
___________________________________________________________________________

34. Цей контракт укладено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, які мають
однакову юридичну силу.

Від органу управління майном

Керівник

___________________
(підпис)

_________________
(підпис)

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26.01.2021 року

№ 124

Про затвердження Положення
про службу у справах дітей
Баранівської міської ради
у новій редакції
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року
№ 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»,
наказу Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2015 року №
1256 «Про ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів,
піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів», у зв’язку зі
змінами внесеними до діючого законодавства міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про службу у справах дітей Баранівської
міської ради у новій редакції (додається).
2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення 20-ї сесії 8
скликання міської ради від 11.05.2018 року № 1151.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський
В.В.).

Міський голова

Олександр Мігей

Додаток 1
до рішення 5 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 26.01.2021 р. № 124
Положення
про службу у справах дітей Баранівської міської ради
1. Служба у справах дітей Баранівської міської ради (далі - служба)
утворюється рішенням сесії Баранівської міської ради, підзвітна та
підконтрольна Баранівській міській раді.
2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України, а також указами Президента України та постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України,
актами Кабінету
Міністрів
України,
наказами
Мінсоцполітики,
розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами у
сфері захисту прав дітей та цим Положенням.
3. Служба є самостійним закладом, який є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
4.

Основними завданнями служби є:
4.1 реалізація на території об’єднаної територіальної громади
державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання
дитячій
бездоглядності
та
безпритульності,
вчиненню
дітьми
правопорушень;
4.2 розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими
структурними підрозділами виконавчої влади, підприємствами, установами
та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів
щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
4.3 координація зусиль місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань
соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій
бездоглядності та безпритульності;
4.4 забезпечення додержання вимог законодавства щодо
встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування
дітей в сімейні та альтернативні форми виховання;
4.5 здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у
закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм
власності;
4.6 ведення державної статистики щодо дітей;
4.7 ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного
типу та соціально-реабілітаційних центрів;
4.8 надання органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм
власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної
допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання
вчиненню дітьми правопорушень;
4.9 улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу,
прийомних сімей, сприяння усиновленню;
4.10 підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів,
організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій
бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
4.11 визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній
території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному,
духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій
бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
5. Служба відповідно до покладених на неї завдань:
5.1 організовує розроблення і здійснення на відповідній території
заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного,
інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності
та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
5.2 надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого
самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм
власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень
практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо
соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;
5.3 оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних
сімей, дитячих будинків сімейного типу;
5.4 подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і
прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і
законних інтересів дітей;
5.5 забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за
додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання
вчиненню ними правопорушень;
5.6 здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у
спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби,

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів,
піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;
5.7 разом з відповідними структурними підрозділами місцевих
органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить
соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про
причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює
міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
5.8 надає організаційну і методичну допомогу закладам соціально
захисту дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальнореабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль
за їх діяльністю;
5.9 організовує і проводить разом з іншими структурними
підрозділами місцевих органів виконавчої влади, відділенням ювенальної
превенції управління превентивної діяльності органу Національної поліції
заходи (рейди) щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що
зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання
вчиненню дітьми правопорушень;
5.10 розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції стосовно
бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо
реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання
дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання
підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;
5.11 веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного
типу та соціально-реабілітаційних центрів;
5.12 надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам,
батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які
перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування
закладів з метою встановлення психологічного контакту з дитиною;
5.13 готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна,
а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна,
піклувальника;
5.14 проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях
опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз
на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після
встановлення опіки та піклування;
5.15 готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
5.16 бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування та закладів соціального захисту
для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих
будинків сімейного типу, прийомних сімей;
5.17 готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
5.18 розглядає в установленому порядку звернення громадян;

5.19 розглядає звернення власника підприємства, установи або
організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення
працівника молодше 18 років;
5.20 проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що
належить до її компетенції, через засоби масової інформації;
5.21 здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї
завдань, відповідно до законодавства;
5.22
забезпечує ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів,
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та вносить
відповідну інформацію до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»
(ЄІАС «Діти»);
5.23 розробляє заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини,
яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила
домашнє насильство у будь-якій формі, та організовує їх здійснення;
5.24 інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її
батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини,
а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її
батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги,
якими вони можуть скористатися;
5.25 забезпечує проведення з батьками, іншими законними
представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому
насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням
представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції;
5.26 порушує перед органами виконавчої влади та органами
місцевого
самоврядування питання про притягнення до відповідальності
згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного
виконання ними обов’язків під час виявлення фактів домашнього насильства,
у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які
вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.
6. Служба має право:
6.1 приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є
обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;
6.2 отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх
форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих
рішень;
6.3 отримувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів районної держадміністрації, відповідних органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності
інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її

компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані,
необхідні для виконання покладених на неї завдань;
6.4 звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
6.5 проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню
правопорушень;
6.6 порушувати перед органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ,
навчальних закладів усіх форм власності дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні
заклади;
6.7 влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, під опіку,
піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах у сім'ї
патронатних вихователів, на усиновлення;
6.8 вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
6.9 перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у
закладах, де перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для
дітей
усіх
форм
власності,
стан
виховної
роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а
також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18
років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм
власності;
6.10 представляти, у разі необхідності, інтереси дітей в судах,
у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм
власності;
6.11 запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників,
посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до
порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення
правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;
6.12 порушувати перед органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень
на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей
та молоді;
6.13 укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з
науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими
об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;
6.14 проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів
чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її
компетенції;
6.15 визначати потребу та подавати пропозиції щодо створення
закладів соціального захисту дітей;

6.16 розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські
програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав,
свобод і законних інтересів дітей;
6.17 відвідувати дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання,
навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей;
6.18 скликати в установленому порядку наради, конференції,
семінари з питань, що належать до її компетенції.
7.
Служба під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації
та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і
громадянами.
8.
Службу очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади міським головою.
9. .Начальник служби:
9.1 здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу
підпорядкованих службі закладів;
9.2 призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;
9.3 видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює
їх виконання;
9.4 подає на затвердження міському голові кошторис та штатний
розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці
працівників;
9.5 затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні
обов’язки працівників служби.
10. Функції щодо проведення процедури усиновлення,
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу,
прийомних сімей покладаються на окремий підрозділ, який
утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу
встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, але не менше двох осіб.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі
начальника служби (голова колегії), керівників інших структурних
підрозділів міської ради, органів Національної поліції, представників
підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних
організацій.
Склад колегії затверджується міським головою.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.

12.
Для розгляду наукових рекомендацій і
пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у
службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.
Склад цих рад та комісій та положення про них затверджує начальник
служби.
13. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби
затверджуються міським головою.
Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює Баранівська
міська рада.
Кошторис та штатний розпис служби затверджується у
встановленому порядку міським головою в межах визначеної граничної
чисельності та фонду оплати праці її працівників.
14. Реорганізація та ліквідація служби проводиться за рішенням
сесії Баранівської міської ради у визначений законодавством термін.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 125

Про хід виконання Програми надання
комплексної послуги соціально-медичної
допомоги дітям на 2021 рік
Керуючись статтею 26, статтею 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Порядком провадження органами опіки та
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого
постановою КМУ від 24.09.2008 року №866, з метою вжиття невідкладних
заходів до забезпечення безпеки дитини міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника служби у справах дітей міської ради
(Кучинська І.В.) про хід виконання Програми надання комплексної послуги
соціально-медичної допомоги дітям на 2020 рік взяти до відома.
2. Затвердити Програму надання комплексної послуги соціальномедичної допомоги дітям на 2021 рік, що додається.
3. Комунальному некомерційному підприємству «Баранівська ЦРЛ»
(Шатровський І.В.), службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.)
звітувати про хід її виконання у січні 2022 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.)
та постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту і зв'язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення 5 сесії 8 скликання
міської ради
від 26.01.2021 року №125
Розділ I. Загальна характеристика
1.
2.

Ініціатор
розроблення Служба у справах дітей міської ради
Програми
Розробник Програми
КНП «Баранівська ЦРЛ»

3.

Розпорядчі документи, на Постанова Кабінету Міністрів України від
виконання
яких 24.09.2008 року №866 «Питання
спрямована Програма
діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини»
Постанова Кабінету Міністрів України від
01.06.2020 року №585 «Про забезпечення
соціального захисту дітей, які
перебувають у складних життєвих
обставинах»

4.

Учасники Програми

5.

Відповідальні
Програми

6.

Мета Програми

7.

Термін реалізації Програми 2021 рік

8.

Загальний
фінансових

Баранівська
міська
рада,
КНП
«Баранівська ЦРЛ», служба у справах
дітей Баранівської міської ради, КНП
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги»
виконавці КНП «Баранівська ЦРЛ», служба у
справах дітей міської ради
Надання комплексної послуги соціальномедичної допомоги дітям, які перебувають
у складних життєвих обставинах, дітямсиротам, дітям, позбавлених батьківського
піклування, дітям, які залишилися без
батьківського
піклування,
дітям
переміщених з тимчасово окупованої
території
або
району
проведення
антитерористичної операції

обсяг в межах фінансової можливості
ресурсів,

9.

необхідних для реалізації
Програми, тис. грн
Основні
джерела міський
бюджет, інші
фінансування
заборонені законодавством

джерела

не

Розділ II. Визначення проблеми, аналіз причин виникнення
проблеми та обгрунтування необхідності її розв’язання
Програма надання комплексної послуги соціально-медичної допомоги
дітям на 2021 рік розроблена з метою організації захисту дітей, які
перебувають в ситуації ризику за різних соціальних причин, вжиття
невідкладних заходів до забезпечення безпеки дитини.
Станом на 25.01.2021 року на обліку дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах служби у справах дітей перебуває 66 дітей із 26 сімей.
Основна причина взяття дітей на облік є ухилення батьків від виконання
своїх обов’язків по вихованню дітей.
Під час обстежень умов проживання дітей з сімей, які перебувають у
складних життєвих обставинах (та усні повідомлення) службою у справах
дітей, іншими суб’єктами соціальної роботи встановлюються обставини, що
можуть призвести до тяжких наслідків для життя, стану здоров’я та розвитку
дитини (незабезпечення дитини належним харчуванням, необхідною
медичною допомогою, відповідним для віку дитини доглядом; перебування
батьків з наявними ознаками алкогольного сп’яніння та інше).
Протягом 2020 року до дитячого КНП «Баранівська ЦРЛ» для
забезпечення безпеки, обстеження стану здоров’я, надання необхідної
медичної допомоги в стаціонарних умовах службою у справах дітей
направлено 12 дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах.
В бюджеті лікарні не передбачено зазначених витрат на таку групу
дітей, а ті кошти, які виділяються лікарні з міського бюджету не покривають
потреби дітей на лікування та харчування.
З метою реалізації на території громади державної політики з питань
медико-соціального захисту дітей з сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах має бути забезпечено належне фінансування
професійного медичного догляду дітей в період тимчасового їх перебування
в медичному закладі.
Розділ III. Мета Програми
Метою прийняття Програми є надання комплексної послуги соціальномедичної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах,
дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям, які
залишилися без батьківського піклування, дітям переміщених з тимчасово
окупованої території або району проведення антитерористичної операції в
період їх перебування в медичному закладі та посилення відповідальності за
виконання вимог законодавства у сфері охорони дитинства.

Розділ IV. Завдання Програми
Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми,
здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення сприятливих умов
для медико-соціального захисту дітей. Розв’язання проблеми передбачає
концентрацію зусиль органів місцевого самоврядування, взаємодію всіх
суб’єктів організації соціального захисту дітей у випадку конкретної дитини,
яка потребує захисту.
Розділ V. Заходи Програми
1. Фінансування комплексної послуги соціально-медичної допомоги
дітям (надання необхідного додаткового або спеціального збалансованого
харчування, кошти на лікарські засоби та витратні матеріали, засоби догляду
та гігієни, матеріальне оснащення палат відповідно до потреб дітей).
Баранівська міська рада/
Протягом 2021 року
2. Організація медичних послуг в умовах стаціонару та надання
належної амбулаторно-поліклінічної допомоги.
КНП «Баранівська ЦРЛ»
КНП «Баранівський ЦПМСД»
Протягом 2021 року
3. Вжиття заходів невідкладного реагування у ситуаціях ризику для
дитини, організація соціального захисту дітей цільової групи.
Служба у справах дітей Баранівської міської
ради
Протягом 2021 року
Розділ VI. Цільові групи
1. Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах
2. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування
3. Діти, які залишилися без батьківського піклування
4. Діти переміщені з тимчасово окупованої території або району
проведення антитерористичної операції
Розділ VII. Пріоритетні напрями реалізації Програми та
результативні показники
Для досягнення мети Програми визначені такі пріоритетні напрями
реалізації:
у соціально-економічній сфері – забезпечення реалізації державної
політики у сфері охорони дитинства;
у медичній сфері - надання комплексної послуги соціально-медичної
допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітямсиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям, які залишилися
без батьківського піклування, дітям переміщених з тимчасово окупованої
території або району проведення антитерористичної операції в період їх
перебування в медичному закладі.

Розділ VIII. Фінансово-економічне обгрунтування
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
бюджету Баранівської міської ОТГ із залученням інших джерел не
заборонених законодавством.
Середній термін перебування дітей даних категорій на ліжку в
дитячому відділенні становить 15 днів.
Вартість середнього ліжкодня в дитячому відділенні складає 290 грн.10
коп., а саме заробітна плата медичного персоналу – 144,84 грн., нарахування
на заробітну плату – 31,86 грн., медикаменти – 1,35 грн., видатки на
харчування – 12,03 грн., комунальні послуги – 19,32 грн., загально-лікарняні
витрати – 80,70 грн.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми – в межах фінансової
можливості.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 126

Про входження Баранівської міської ради
засновником та перейменування
Першотравенського дошкільного
навчального закладу «Мрія» Баранівського району
Житомирської області у
Першотравенський заклад дошкільної освіти «Мрія»
Баранівської міської ради
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності
органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» від
17.11.2020 року №1009, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», керуючись п.5 ст.11
Закону України «Про освіту», ст.19 Закону України «Про дошкільну освіту»,
Положенням про відділ освіти Баранівської міської ради, затвердженого
рішенням 46 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 28.08.2020 року,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури,
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Ввести до складу засновників Першотравенського закладу дошкільної
освіти «Мрія» Баранівську міську раду (код ЄДРПОУ 04344386) шляхом
виключення Першотравенської селищної ради (код ЄДРПОУ 04344400).
2. Перейменувати Першотравенський дошкільний навчальний заклад «Мрія»
Баранівського району Житомирської області в Першотравенський заклад
дошкільної освіти «Мрія» Баранівської міської ради.
3. Затвердити статут у новій редакції Першотравенського закладу дошкільної
освіти «Мрія» Баранівської міської ради (додається).
4. Уповноважити директора Першотравенського закладу дошкільної освіти
«Мрія» (Мельник О.С.) подати документи суб’єкту державної реєстрації для
проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб , фізичних осібпідприємців та громадських формувань, відповідно до вимог чинного
законодавства.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та
соціального захисту населення (Макухівський В.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток

до рішення 5 сесії
8 скликання № 126
від 26.01.2021 року

СТАТУТ
ПЕРШОТРАВЕНСЬКОГО
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«МРІЯ»
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(у новій редакції)

2021 р.

І. Загальні положення.
1.1. Першотравенський заклад дошкільної освіти «Мрія» Баранівської міської
ради знаходиться у комунальній власності територіальної громади в особі
Баранівської міської ради.
1.2. Засновником виступає територіальна громада в особі Баранівської міської
ради (далі – Засновник).
1.3. Повне найменування: Першотравенський заклад дошкільної освіти «Мрія»
Баранівської міської ради (далі – Заклад дошкільної освіти). Скорочене
найменування – Першотравенський ЗДО «Мрія».
Юридична адреса: 12746, Житомирська область, смт. Першотравенськ,
вул. Лермонтова, 14. Тел.: 04144-61-3-30.
1.4.Заклад дошкільної освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії,
виданої в установленому законодавством порядку.
1.5. Тип Закладу дошкільної освіти – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для
дітей віком від одного до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за
ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового
компонента дошкільної освіти.
1.6. Оперативне
управління
Закладом
дошкільної
освіти
здійснює
уповноважений орган Засновника - відділ освіти Баранівської міської ради.
1.7. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку,
ідентифікаційний номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах
Державного казначейства,.
1.8. Заклад дошкільної освіти надає освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
1.9. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим
компонентом дошкільної освіти (Державним стандартом дошкільної освіти)
та іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Баранівської
міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,
наказами відділу освіти та цим Статутом.
1.10.
Заклад дошкільної освіти самостійно ухвалює рішення і здійснює
діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України
та цим Статутом.
1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою,
суспільством і державою за:
- безпечні умови провадження освітньої діяльності;
- дотримання Базового компонента дошкільної освіти (Державного
стандарту дошкільної освіти);
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,
виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за
міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.
1.11. Засновник або уповноважений ним орган забезпечує фінансування витрат
на утримання Закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне
забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво
та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, підвіз і харчування
учасників освітнього процесу.
1.12. Мовою освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є державна мова.

1.13. За своїм статусом Заклад дошкільної освіти належить до категорії
неприбуткових бюджетних установ.
1.14. Для задоволення освітніх потреб громадян Заклад дошкільної освіти може
входити до складу об'єднання з іншими закладами освіти.
1.15. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційнорозвиткової роботи на підставі письмового звернення батьків або
законних представників особи з особливими освітніми потребами в
Закладі дошкільної освіти в обов’язковому порядку утворюються
інклюзивні та/або спеціальні групи для навчання і виховання дітей з
особливими освітніми потребами. У таких групах діти можуть перебувати
до семи (восьми) років.
1.16. Заклад дошкільної освіти відокремлений від церкви, релігійних і
партійних організацій.
1.17. Заклад дошкільної освіти має право на:
- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію;
- ліцензування освітньої діяльності;
- акредитацію освітньої програми;
- громадську акредитацію закладу;
- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти;
- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків, клубів,
секцій, студій тощо;
- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів
морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу в
межах власного кошторису;
- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
- оприбуткування й використання власних надходжень у порядку,
визначеному законодавством України;
- застосування гнучкого режиму праці;
- розвиток власної соціальної бази;
- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством
України та цим Статутом.
1.18. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги,
перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право
затверджувати перелік платних та інших послуг, що не увійшли до
переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
1.19. Заклад дошкільної освіти забезпечує прозорість та інформаційну
відкритість своєї діяльності, формує відкриті й загальнодоступні ресурси з
інформацією про свою діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності
власного сайту оприлюднює інформацію на сайті Засновника або
уповноваженого ним органу.
1.20. Взаємовідносини Закладу дошкільної освіти з юридичними і фізичними
особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.21. Навчально-методичне
забезпечення,
підвищення
кваліфікації
педагогічних працівників Закладу дошкільної освіти організовується ним
самостійно, або за його замовленням Центром професійного розвитку
педагогічних працівників Баранівської міської ради.

1.22. У Закладі дошкільної освіти функціонують методичні об’єднання
педагогічних працівників, динамічні групи або будь-які інші форми
методичної роботи.
1.23. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечується Засновником і
здійснюється місцевими закладами охорони здоров’я.
1.24. У своїй діяльності Заклад дошкільної освіти підконтрольний та підзвітний
відділу освіти Баранівської міської ради і Засновнику.
1.25. Головною метою діяльності Закладу дошкільної освіти є забезпечення
всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків,
нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей,
культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних
норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.
1.26. Головними завданнями Закладу дошкільної освіти є:
-задоволення потреб громадян в здобутті дошкільної освіти;
- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового
компонента дошкільної освіти;
-створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та
навчання дітей;
-збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я
дитини, формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового
способу життя, норм безпечної поведінки;
-виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,
поваги до народних звичаїв і традицій, державної мови, національних
цінностей українського народу, а також інших націй і народів, свідомого
ставлення до себе, оточення та довкілля;
-формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття
нею соціального досвіду;
-здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї, поширення серед
батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей
дошкільного віку.
II. Організація освітнього процесу.
2.1. Організація освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти забезпечує
виконання Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту
дошкільної освіти) в універсальному розвивальному (ігровому) середовищі на
засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого,
інтегрованого, соціокультурного принципів організації освітнього процесу та
здійснюється на основі освітньої програми, яка складається Закладом
дошкільної освіти на основі типових освітніх програм або власних,
затверджених у визначеному законодавством порядку, схвалюється
педагогічною радою і затверджується директором.
2.2. Освітня програма Закладу дошкільної освіти повинна містити:
- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання
здобувачів освіти;
- перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та логічну
послідовність їх вивчення;

- форми організації освітнього процесу;
- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
- інші освітні компоненти (за рішенням Закладу дошкільної освіти).
Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для дітей із
особливими освітніми потребами.
2.3. Освітня програма Закладу дошкільної освіти має бути спрямована на набуття
дітьми компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної
освіти. Зміст освітньої програми Закладу дошкільної освіти повинен
передбачати:
формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності
дитини;
виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток
позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та
духовної діяльності людини;
розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
2.4. На основі освітньої програми Заклад дошкільної освіти складає і затверджує
робочий навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.
Додатками робочого навчального плану є розклад занять і режим роботи.
2.5. Діяльність Закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи, який
складається , на навчальний рік та оздоровчий період. У ньому відображаються
найголовніші питання роботи закладу й визначаються перспективи його
розвитку. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу та
затверджується директором.
2.6. Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні
працівники Закладу дошкільної освіти самостійно обирають програми,
навчальні посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні
матеріали, форми, методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати
виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державного стандарту
дошкільної освіти.
2.7. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної
освіти, вводяться в Закладі дошкільної освіти лише за згодою батьків або осіб,
які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють,
фізичних і юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх
замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого
навантаження дитини.
2.8. Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою
навчання. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж
календарного року.
Щоденний графік роботи Закладу дошкільної освіти (10,5 годин):
- початок роботи о 7.00 год.,
- закінчення роботи о 17.30 год.
За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі дошкільної освіти
може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію
різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у
вихідні, неробочі та святкові дні.
2.7. Заклад дошкільної освіти розрахований на 160 місць.

Мережу і наповнюваність груп визначає директор Закладу дошкільної освіти
на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування
дошкільної освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення,
можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги
Групи у Закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими або
різновіковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, визначених
законодавством. Наповнюваність групи для дітей віком від одного до трьох
років становить до 15 осіб, для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до
20 осіб, різновікової – до 15 осіб, з короткотривалим перебуванням – до 10 осіб,
інклюзивної – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами..
За рішенням Засновника залежно від демографічної ситуації може бути
встановлена менша наповнюваність груп.
2.8. Зарахування, відрахування та переведення вихованців Закладу дошкільної
освіти здійснюється відповідно до порядку, затвердженого центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері освіти.
Для зарахування дитини у Заклад дошкільної освіти необхідно подати:
- заяву одного з батьків або особи, яка їх заміняє;
- медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, про те, що
дитина може відвідувати Заклад дошкільної освіти;\
- медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
- свідоцтво про народження дитини ;
- документ, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї.
2.9. За дитиною зберігається місце у Закладі дошкільної освіти у разі:
- її хвороби, карантину;
санаторно-курортного лікування та реабілітації;
на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
у літній оздоровчий період (75 днів).
2.10. Відрахування дітей із Закладу дошкільної освіти може здійснюватись:
- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють ;
- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування в Закладі дошкільної освіти ;
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх
замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців;
- якщо дитина не відвідує Заклад дошкільної освіти без поважних причин
більше 2-х місяців.
2.11. Адміністрація Закладу дошкільної освіти письмово повідомляє батьків або
осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10
календарних днів.
2.12. Забороняється безпідставне відрахування дитини із Закладу дошкільної
освіти.
2.13. Діти з особливими освітніми потребами, батьки яких виявили бажання про
зарахування до Закладу дошкільної освіти, можуть розпочинати здобуття
дошкільної освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними дошкільної освіти
може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційнорозвитковим складником. Особливості здобуття такими особами дошкільної
освіти визначаються спеціальним законом.

За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою
батьків або осіб, які їх замінюють, Заклад дошкільної освіти забезпечує
доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми
потребами. Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить
медичний огляд відповідно до вимог законодавства.
2.14. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять,
відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу
встановлюються Закладом дошкільної освіти у межах часу, передбаченого
освітньою програмою.
Навчальний рік у Закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і
закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по
31 серпня.
2.15. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує
готовність приміщень Закладу дошкільної освіти до роботи у новому
навчальному році.
2.16. За погодженням із відділом освіти Баранівської міської ради з урахуванням
місцевих умов і специфіки Закладу дошкільної освіти
можуть
запроваджуватися графіки канікул.
2.17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом
занять, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних
вимог і затверджується директором Закладу дошкільної освіти.
2.18. Облік відвідування здобувачів освіти ведеться в журналах груп відповідно до
інструкцій, затверджених в установленому порядку.
2.19. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів
освіти забороняється.

ІІІ. Учасники освітнього процесу
3.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти є :
- діти дошкільного віку;
- педагогічні працівники;
- помічники вихователів та няні;
- медичні працівники;
- батьки , або особи, які їх заміняють;
- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього
процесу.
3.2. Права здобувачів освіти:
3.2.1. Здобувачі освіти мають право на:
- безоплатну дошкільну освіту ;
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання
та навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди
здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- безоплатне медичне обслуговування;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини,
а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її
гідності;
- здоровий спосіб життя.
Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями
інтелектуального розвитку та/або сенсорними й фізичними порушеннями,
мають право на першочергове зарахування до Закладу дошкільної освіти.
3.3. Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до
освітнього процесу:
3.3.1. Педагогічним працівником Закладу дошкільної освіти може бути особа,
фізичний і психічний стан якої дозволяє здійснювати педагогічну діяльність
та яка має освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає
встановленим законодавством, зокрема, професійним стандартам (за
наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних
працівників.
3.3.2. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну освіту за іншою
спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію
педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного
працівника строком на один рік. Особи можуть продовжити працювати на
посадах педагогічних працівників після складання кваліфікаційного іспиту
та атестації у встановленому законодавством порядку.
3.3.3. Педагогічні працівники мають право на:
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від
втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір
форм, методів та засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
- педагогічну ініціативу;
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів,
освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик
компетентнісного навчання:
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і
організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку
педагогічних працівників;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в
освітньому процесі;
- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
- захист професійної честі і гідності;
- індивідуальну освітню ( наукову, творчу, мистецьку та іншу ) діяльність
за межами Закладу дошкільної освіти;
- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10
років із зарахуванням до стажу роботи;
- безпечні і нешкідливі умови праці;
- додаткову оплачувану відпустку;
- участь у роботі колегіальних органів управління Закладом дошкільної
освіти;
- держані гарантії, визначені законодавством про освіту.
3.3.4. Педагогічні працівники зобов’язані:

-

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та
педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами
передбачених нею результатів навчання;
- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок
здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її
дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;
- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників
освітнього процесу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди,
справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та
державних символів України, національних, історичних, культурних
цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного
надбання України та навколишнього природного середовища;
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами;
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких
форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та
гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації,
що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього
розпорядку Закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові
обов’язки.
3.3.5. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти в обов’язковому порядку
підлягають атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років
відповідно до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки
України.
3.3.6. Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти мають також інші права та
обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим
договором та цим Статутом.
3.3.7. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу
Закладу дошкільної освіти, визначаються законодавством, відповідними
договорами, посадовими інструкціями та цим Статутом.
3.3.8. Відволікання педагогічних та інших працівників Закладу дошкільної освіти
від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків,
передбачених законодавством.
3.3.9. Працівники Закладу дошкільної освіти, винні у порушенні Статуту,
посадових обов’язків, умов трудового й колективного договору, та такі, що
за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть
відповідальність відповідно до законодавства.
3.3.10. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого
персоналу та інших працівників Закладу дошкільної освіти здійснюється

згідно з Кодексом законів про працю в Україні та іншими нормативноправовими актами.
3.3.11. Посадові оклади встановлюються на підставі нормативних документів,
затверджених Кабінетом Міністрів України.
3.4. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти:
3.4.1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною
дошкільної освіти;
- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування
Закладу дошкільної освіти;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань
розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних
органах і суді;
- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими
освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки
асистента дитини;
3.4.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,
історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе
ставлення до довкілля;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й інших
учасників освітнього процесу;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,
створювати належні умови для розвитку її природних задатків,
нахилів та здібностей;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до
старших за віком, державної мови, до народних традицій та звичаїв;
- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього трудового
розпорядку Закладу дошкільної освіти.
3.4.3. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний поважати право батьків виховувати
своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань,
враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації
освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні
інтереси інших учасників освітнього процесу.
3.4.4. Інші права й обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися
законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за
наявності).
ІV. Організація харчування
4.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне
для їх нормального росту і розвитку з дотриманням натурального набору
продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки

за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у
галузі фінансів.
4.2.Контроль, організація та відповідальність за харчування дітей у Закладі
дошкільної освіти покладаються на Засновника або уповноважений ним орган
управління освітою, а також на директора Закладу дошкільної освіти.
4.3. Батьки, або особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування дітей у
Закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених Засновником.
4.4.Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі дошкільної освіти для
багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують
соціальної підтримки, надаються за рішенням Засновника за рахунок коштів
місцевого бюджету.
4.5.Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям ».
4.6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у Закладі дошкільної освіти
регламентується нормативними актами Кабінету Міністрів України.
V. Організація медичного обслуговування.
5.1. Медичне обслуговування дітей Закладу дошкільної освіти здійснюється на
безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу
дошкільної освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
5.2.До основних обов’язків медичних працівників належать:
- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку
дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених,
профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх
ефективності;
- здійснення контролю за організацією та якістю харчування,
дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності,
навчального навантаження;
- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та
протиепідемічного режиму;
- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або
осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.
5.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови
для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних
заходів.
5.4. Контроль за дотриманням санітарного законодавства у Закладі дошкільної
освіти здійснюють органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом
із Засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
VІ. Управління закладом
6.1. Повноваження Засновника Закладу дошкільної освіти:

6.1.1. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою:
- ухвалює рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання
(зміну типу) Закладу дошкільної освіти;
- забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на
відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної
освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи
інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення
матеріально-технічної бази та господарського обслуговування Закладу
дошкільної освіти;
- бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;
- створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими
освітніми потребами, дошкільної освіти;
- встановлює режим роботи Закладу дошкільної освіти, тривалість
перебування в ньому дітей відповідно до законодавства;
- організовує наукове, програмно-методичне, кадрове, матеріальне
забезпечення діяльності педагогічних працівників Закладу дошкільної
освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та
атестацію;
- здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора
Закладу дошкільної освіти;
- створює умови для розвитку Закладу дошкільної освіти;
- організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної
діяльності у Закладі дошкільної освіти та контролює хід їх здійснення;
- забезпечує організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;
- забезпечує доступність будівель, споруд і приміщень Закладу дошкільної
освіти згідно з державними будівельними нормами та стандартами;
- здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкцій
будівель, споруд, приміщень Закладу дошкільної освіти з урахуванням
принципів універсального дизайну або розумного пристосування;
- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав
учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в Закладі
дошкільної освіти;
- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про
дошкільну освіту».
6.1.2. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не має права
втручатись у діяльність Закладу дошкільної освіти, що здійснюється ним у
межах його автономних прав, визначених законодавством і цим Статутом.
6.2. Повноваження директора Закладу дошкільної освіти:
6.2.1. Директор Закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління
закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та
іншу діяльність відповідно до законів України, цього Статуту та трудового
договору.
6.2.2. Директор Закладу дошкільної освіти представляє інтереси закладу у
відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування,
юридичними і фізичними особами та діє без довіреності в межах
повноважень, передбачених законодавством і цим Статутом.

6.2.3. Директор Закладу дошкільної освіти призначається Засновником або
уповноваженим ним органом управління освітою в порядку, визначеному
законодавством.
6.2.4. На посаду директора Закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є
громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж
педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності,
фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних
обов’язків.
6.2.5.Директор Закладу дошкільної освіти у межах наданих йому повноважень:
- організовує діяльність Закладу дошкільної освіти;
- забезпечує виконання Базового компонента дошкільної освіти;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної
освіти;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх
функціональні обов’язки;
- здійснює розподіл педагогічного навантаження;
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за
виконанням освітньої програми;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості
освіти;
- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для
всіх учасників освітнього процесу;
- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу
освіти;
- відповідає за дотримання вимог охорони дитинства і праці;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
обов’язки працівників;
- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку,
застосування ними ефективних форм і методів навчання й виховання;
- несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти,
батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами, Засновником,
місцевими органами державної виконавчої влади;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Статутом.
6.3. Повноваження педагогічної ради:
6.3.1. Педагогічна рада є постійно діючим колегіальним органом управління
Закладом дошкільної освіти.
6.3.2. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних
працівників. Усі педагогічні, медичні працівники та інші спеціалісти
Закладу дошкільної освіти входять до складу педагогічної ради та
зобов’язані брати участь у її засіданнях. До складу педагогічної ради можуть
входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню
діяльність у сфері дошкільної освіти.
На засідання педагогічної ради Закладу дошкільної освіти можуть бути
запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники
закладів загальної середньої освіти, батьки, або особи, які їх замінюють.
Особи, запрошені на засідання педагогічної ради мають право дорадчого
голосу.
6.3.3. Педагогічна рада Закладу дошкільної освіти :

-

визначає план
роботи закладу та педагогічне навантаження
педагогічних працівників;
- схвалює освітню програму Закладу дошкільної освіти, оцінює
результативність її виконання та виконання Базового компонента
дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку,
виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
- формує систему і затверджує процедури внутрішнього забезпечення
якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення
академічної доброчесності;
- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення
освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти;
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
- визначає шляхи співпраці Закладу дошкільної освіти з сім'єю ;
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення
кваліфікації педагогічних працівників,
- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних
працівників;
- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого
педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій,
експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими
закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними
особами, які сприяють розвитку освіти;
- визначає шляхи співпраці закладу з сім’єю;
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального
заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників
освітнього процесу;
- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та
інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх
обов’язків;
- має право ініціювати проведення позапланового інституційного
аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
- розглядає інші питання, віднесені законодавством та цим Статутом до
її повноважень.
6.3.4. Головою педагогічної ради є директор Закладу дошкільної освіти. Рішення
педагогічної ради вводяться в дію наказами директора Закладу дошкільної
освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
6.4. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти:
6.4.1. Громадське самоврядування в Закладі дошкільної освіти – це право учасників
освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського
самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення
освітнього процесу в Закладі дошкільної освіти, захисту їхніх прав й
інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському
нагляді (контролі) й в управлінні Закладом дошкільної освіти у межах
повноважень, визначених законодавством та цим Статутом.
6.4.2. У Закладі дошкільної освіти можуть діяти:
- органи самоврядування працівників закладу;

- органи батьківського самоврядування;
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
6.4.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Закладі
дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу, що скликаються не
рідше одного разу на рік. Загальні збори заслуховують звіти керівника
Закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку
його професійно-педагогічній діяльності, розглядають питання навчальновиховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності
Закладу дошкільної освіти.
6.5. За рішенням Засновника може бути створена наглядова (піклувальна) рада
Закладу дошкільної освіти.
6.5.1. Порядок формування наглядової (піклувальної ради), її відповідальність,
перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності затверджуються
спеціальним рішенням Засновника.
6.5.2. Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі
колегіальних органів з правом дорадчого голосу.
6.5.3. До складу наглядової (піклувальної) ради не можуть входити працівники
Закладу дошкільної освіти.
6.5.4. Наглядова (піклувальна) рада має право:
- брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу дошкільної освіти
та контролювати її виконання;
- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- аналізувати та оцінювати діяльність Закладу дошкільної освіти та його
директора;
- контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу
дошкільної освіти й вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що
є обов’язковими для розгляду директором Закладу дошкільної освіти;
- вносити Засновнику подання про заохочення або відкликання
директора Закладу дошкільної освіти з підстав, визначених
законодавством;
- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та цим
Статутом.
6.6. Для забезпечення державно-громадського управління Закладом дошкільної
освіти за рішенням Засновника можуть утворюватися робочі групи, дорадчі,
громадські, експертні та інші органи, що представляють у тому числі
педагогічних працівників, роботодавців, батьків, об’єднання зазначених
категорій осіб. Органи державно-громадського управління мають
повноваження, передбачені актами про їх утворення.
6.7. Громадське самоврядування та державно-громадське управління Закладом
дошкільної освіти здійснюється на принципах:
- пріоритету прав і свобод людини та громадянина;
- верховенства права;
- взаємної поваги і партнерства;
- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських
об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і
правоможності їх представників;
- обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
- пріоритету узгоджувальних процедур;

-

прозорості, відкритості та гласності;
обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
взаємної відповідальності сторін.
VІІ. Матеріально-технічна база

7.1. Матеріально- технічна база Закладу дошкільної освіти включає будівлі,
споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання. Майно Закладу
дошкільної освіти належить йому на правах, визначених Законом України «Про
дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
7.2. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти визначаються
відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами.
Примірні переліки матеріально-технічного оснащення, ігрового, навчальнодидактичного обладнання затверджуються Міністерством освіти і науки
України.
VIІІ. Фінансово-господарська діяльність
8.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Закону України «Про освіту», законів про бюджет, власність,
місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.
8.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти
фінансується за рахунок коштів Засновника.
8.3. Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти можуть бути кошти :
- Засновника;
- державного та місцевого бюджетів;
- батьків, або осіб, які їх заміняють;
- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;
- інші кошти, не заборонені законодавством.
8.4. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік
яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право
затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до
переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
8.5.Порядок ведення бухгалтерського обліку в Закладі дошкільної освіти
визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням директора
Закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися
самостійно закладом або через централізовану бухгалтерію відділу освіти
Баранівської міської ради.
8.6. Звітність Закладу дошкільної освіти регулюється чинним законодавством.
8.7. Діловодство в Закладі дошкільної освіти організовується відповідно до
встановленого Міністерством освіти і науки порядку.
8.8. Штатні розписи Закладу дошкільної освіти встановлюються уповноваженим
органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів закладів
дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
ІХ. Міжнародне співробітництво

9.1.Міжнародне співробітництво у Закладі дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших
нормативно-правових актів , а також міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Х. Контроль за діяльністю закладу
10.1. Державний контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Закону України «Про освіту».
10.2. Контроль за діяльністю Закладу дошкільної освіти здійснює Засновник або
уповноважений ним орган, інші служби у межах повноважень, наданих їм
чинним законодавством.
XІ. Реорганізація або ліквідація закладу
11.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Заклад
дошкільної освіти відповідно до вимог законодавства України.
11.2. Peорганізація Закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття,
приєднання, поділу, виділення.
11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а
у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною
комісією, призначеною цим органом.
11.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження
щодо управління Закладом дошкільної освіти.
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу дошкільної освіти виявляє
його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний
баланс і представляє його Засновнику.
11.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу дошкільної освіти
переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.
11.7. У випадку ліквідації вивільнені приміщення Закладу дошкільної освіти
використовуються виключно для роботи з дітьми.
11.8. Майно Закладу дошкільної освіти, придбання чи відокремлення якого
призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується
виключно для роботи з дітьми.
11.9. При реорганізації чи ліквідації Закладу дошкільної освіти працівникам
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства
України про працю.
ХІІ. Заключні положення
12.1 У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним
законодавством України
12.2 Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються Органом
управління майном та реєструється відповідно до чинного законодавства
України.
12.3 Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстраціії
відповідно до чинного законодавства України.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№127

Про передачу дитячого містечка з
балансу відділу освіти Баранівської міської ради
на баланс Баранівської міської ради
Відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та
комунального власності, транспорту та зв’язку, враховуючи рішення 23 сесії
8 скликання Баранівської міської ради від 16 серпня 2018 року № 1315 «Про
призупинення діяльності Гриньківської ЗОШ І ступенів», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати з балансу відділу освіти Баранівської міської ради на
баланс Баранівської міської ради основний засіб за інвентарним номером
10330051 вартістю 2482,00 грн (дві тисячі чотириста вісімдесят дві грн, 00
копійок) – дитяче містечко Гриньківської ЗОШ І ступенів за адресою с.
Гриньки вул. Пушкіна,4.
2.Доручити міському голові затвердити акт прийому-передачі
вказаного в п.1 майна згідно вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради І.В. Приймак та
постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та
зв’язку ( Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 128

Про передачу основних засобів
та матеріальних цінностей з
балансу відділу освіти Баранівської міської ради
на баланс Баранівської міської ради
Відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та
комунальної власності, транспорту та зв’язку, враховуючи рішення 8 сесії 8
скликання Баранівської міської ради від 17 липня 2017 року №426 «Про
припинення юридичних осіб: Вірлянської ЗОШ І ст., Берестівської ЗОШ І ст.,
Йосипівської ЗОШ І ст., Мирославльської ЗОШ І ст., Старогутянської ЗОШ І
ст. шляхом реорганізації», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати з балансу відділу освіти Баранівської міської ради на
баланс Баранівської міської ради основні засоби та матеріальні цінності
Берестівської ЗОШ І ступенів за адресою вул. Лук’янівська,1а, згідно з
переліком (додається).
2. Доручити міському голові затвердити акт прийому-передачі
вказаного в п.1 майна згідно вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради І. В. Приймак та
постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та
зв’язку (Демчишина І. І.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення 5 сесії 8 скликання
№128 від 26.01 2021 року

Найменування
Шкільний будинок
Криниця
Сітки на вікнах спортзалу
Електролічиьник №0637314
Котел ЗПЗ-100
Спорт.обл.(площадка)
Насос
Котел
Електролічильник
Електрокотел

Кількість
1
1
7
1
1
1
1
1
1
2

Ціна, грн.
27735,00
500,00
100,00
612,00
358,00
1446,00
1350,00
1186,00
17,00
1186,00

Сума, грн.
27735,00
500,00
700,00
612,00
358,00
1446,00
1350,00
1186,00
17,00
2372,00

Знос
27735,00
387,50
350,00
306,00
358,00
1446,00
1350,00
1186,00
8,50
2372,00

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання

26.01.2021

№ 129

Про затвердження Програми соціальної
підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих,
померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС
та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік
Відповідно до Законів України « Про місцеве самоврядування», «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на виконання обласної Програми
соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти
учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік, затвердженої рішенням другої
сесії VIII скликання обласної ради від 24.12.2020 № 31, з метою соціального захисту
пільгової категорії населення на території об’єднаної територіальної громади, враховуючи
рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію в.о.начальника управління соціального захисту населення міської
ради - Нікітчиної Н.В. про стан виконання Програми «Про затвердження Програми
соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти
учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік» взяти до відома.
2.Затвердити Програму соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих,
померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на
2021 рік, (далі - Програма) згідно з додатком 1.
3. Відділу фінансів міської ради передбачити кошти з місцевого бюджету для
фінансування даної Програми на 2021 рік.
4. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради (Нікітчина
Н.В.) інформувати про хід виконання Програми до 15 січня 2022 року.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.), на постійну
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і
зв’язку (Демчишина І.І.) .
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток 1
до рішення 5 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 26.01.2021 р. №129

ПРОГРАМА

соціальної

підтримки

учасників

АТО/ООС,

родин загиблих,
померлих,
зниклих безвісти
учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні
на 2021 рік

I.

Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення
Програми
2. Дата, номер і назва
нормативного документа
про необхідність
розроблення Програми

Управління соціального захисту населення
Баранівської міської рада
Указ Президента України від 18 березня 2015 року
№ 150/2015 «Про додаткові заходи щодо
соціального захисту учасників антитерористичної
операції», рішення Житомирської обласної ради
від 24.12.2020 № 31 «Про Програму соціальної
підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих,
померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та
Героїв Небесної Сотні на 2021 рік».

3.

Розробник Програми

4.

Виконавець Програми

5.

Учасники Програми

6.

Термін реалізації
Програми
Джерело фінансування
Програми

Управління соціального захисту населення
Баранівської міської ради
Управління соціального захисту населення
Баранівської міської ради , комунальне
некомерційне підприємство « Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Баранівської міської
ради
Обласна рада, Баранівська міська рада, управління
соціального захисту населення Баранівської міської
ради , департамент праці та соціального захисту
населення облдержадміністрації, управління
охорони здоров'я облдержадміністрації,
Житомирський обласний центр по нарахуванню та
здійсненню соціальних виплат, заклади охорони
здоров'я
2021 рік

7.

8.

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми (всього)
у тому числі бюджетних
коштів:
з них: коштів обласного
бюджету
кошти міського бюджету

Обласний бюджет, бюджет Баранівської
територіальної громади.
У межах фінансових можливостей

У межах фінансових можливостей
У межах фінансових можливостей
У межах фінансових можливостей

Програму розроблено на виконання завдань, визначених Указом
Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи
щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» та рішення
Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 31 «Про Програму
соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих,
зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік».
Програмою передбачено стоматологічне лікування
учасників
АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС
та Героїв Небесної Сотні.
Програму розроблено з урахуванням пропозицій структурних
підрозділів Баранівської міської ради, органів місцевого самоврядування,
громадських організацій.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
На даний час у Баранівській територіальній громаді обліковується
268 учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС ,
18
осіб з інвалідністю внаслідок війни та
11 членів сімей
загиблих/померлих військовослужбовців-учасників АТО/ООС.
Внаслідок тривалого військового конфлікту актуальність розроблення
і прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю забезпечення
комплексної підтримки та охоплення соціальним супроводом зазначеної
категорії громадян, надання допомоги на стоматологічне лікування .
ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є :
забезпечення
стоматологічного
лікування
учасників АТО/ООС, та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та Героїв
Небесної Сотні.
- матеріальна підтримка родин загиблих, померлих, зниклих безвісти
учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні.

IV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела
фінансування, строки та етапи виконання Програми
Надання грошової допомоги на стоматологічне лікування здійснюється
на умовах співфінансування: 50 відсотків за рахунок коштів обласного
бюджету, 50 відсотків за рахунок місцевого бюджету. Управління соціального
захисту нселення Баранівської міської ради
щомісяця, до 25 числа
забезпечує перерахування коштів стоматологічним закладам за фактично
надані послуги.
Надання грошової допомоги на проходження онкологічного лікування
здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.
За рахунок коштів місцевого бюджету протягом 2020 року Програмою
скористалося 10 осіб на загальну суму 11230,88 грн.
Порядок використання коштів місцевого бюджету для виконання
окремих заходів Програми визначає і регулює механізм їх використання на
надання стоматологічного лікування, адресної матеріальної підтримки
учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників
АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні,
Головним розпорядником коштів місцевого бюджету, що надаються
згідно з цим Порядком є управління соціального захисту населення
Баранівської міської ради.
Фінансування видатків здійснюється відповідно до зареєстрованих
юридичних та фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської
служби України.
Операції, пов’язані з використанням коштів місцевого бюджету,
здійснюються в установленому законодавством порядку.
Учасники програми подають фінансову та бюджетну звітність
у встановленому законодавством порядку.
V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми
№
Назва напряму
Найменування
Джерело
Орієнтовні
п
діяльності
заходу
фінансува
обсяги
/
програми
ння (вид фінансуван
п
бюджету)
ня
Медичне
забезпечення
учасників ТО/ООС та
членів
сімей
загиблих
часників

Стоматологічне
лікування учасників
АТО/ООС та членів
сімей
загиблих
учасників АТО/ООС,

Обласний
У межах
бюджет,
фінансових
місцевий можливосте
бюджет
й на умовах
співфінансу-

АТО/ООС,
Гідності

еволюції Революції Гідності

вання

Результативні показники

Назва показника

Одиниця
виміру

I

Вихідні дані на
початок дії
Програми

Значення
показника
2021 рік

Показники продукту

1 Кількість
осіб,
що
потребують лікування

осіб

268

268

осіб

30

30

в т.ч.
- кількість осіб, що
потребують
стоматологічне лікування
ІІ

Показники ефективності

1 Середя
вартість
тис. грн
стоматологічних послуг

_____

_____

Учасники Програми до 15 січня 2022 року інформують Баранівську
міську раду про виконання Програми .
VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію і контроль за виконанням Програми здійснюють
постійні комісії : з гуманітарних питань, законності та депутатської етики ; з
питань бюджету та
комунальної власності, економічного розвитку,
транспорту і зв’язку.
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється
в установленому законодавством порядку.
Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 130

Про перелік адміністративних послуг, які
надаються
центром
надання
адміністративних послуг Баранівської
міської ради, як постійно діючого
робочого органу в новій редакції
Керуючись ст. 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 11.1.2017 р. №782-р, рішення 44 сесії 7 скликання від 05.06.2020
року №2888 «Про внесення змін до рішення 27-ї сесії 7 скликання міської
ради від 21.12.2018 року №1560 «Про затвердження структури та загальної
чисельності працівників апарату міської ради та її виконавчих органів» та з
метою виконання технічного завдання для модернізації ЦНАП у рамках 4
раунду фази впровадження програми «U-LEAD з ЄВРОПОЮ», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються центром
надання адміністративних послуг Баранівської міської ради, як постійно
діючого робочого органу в новій редакції, згідно з додатком 1.
2. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються віддаленими
робочими місцями центру надання адміністративних послуг Баранівської
міської ради, згідно з додатком 2.
3. Затвердити інформаційні та технологічні картки з надання
адміністративних послуг, які надаються центром надання адміністративних
послуг Баранівської міської ради, що додаються.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення 38 сесії 7 скликання міської
ради від 06.12.2019 року № 2355 «Про затвердження переліку
адміністративних послуг, які надаються через центр надання
адміністративних послуг Баранівської міської ради (в новій редакції)» та
зміни, внесені рішенням 44 сесії 7 скликання від 05.06.2020 року №2890.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.)

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток 1
до рішення 5 сесії 8 скликання
міської ради
від 26.01.2021 р. №130
ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних
послуг Баранівської міської ради

№
з/п

Код
послуги

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти
України, якими
передбачено
надання
адміністративної
послуги

1.

2.

3.

4.

01

ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ*
(призначення державних допомог, житлових
субсидій тощо)
Видача довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи

1.

01-01

2.

01-02

Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям

01-03

Надання державної допомоги:
1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не
застраховані в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування
2) при народженні дитини
3) при усиновленні дитини
4) на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
5) на дітей одиноким матерям

3.

4.

01-04

5.

01-05

6.

01-06

Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Надання надбавки на догляд за інвалідами з
дитинства та дітьми-інвалідами
Надання державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю

Закон України «Про
забезпечення прав і
свобод внутрішньо
переміщених осіб»
ЗУ «Про державну
соціальну допомогу
малозабезпеченим
сім’ям»
ЗУ «Про державну
допомогу сім’ям з
дітьми»

ЗУ «Про державну
соціальну допомогу
особам з
інвалідністю з
дитинства та дітям з
інвалідністю»
ЗУ «Про державну
допомогу сім’ям з
дітьми»
ЗУ «Про державну
соціальну допомогу
особам, які не мають
права на пенсію, та
особам з

7.

01-07

8.

01-08

9.

01-09

10.

01-10

11.

01-11

12.

01-12

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає
соціальні послуги
Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка
проживає разом особою з інвалідністю I чи II
групи внаслідок психічного розладу, який за
висновком лікарської комісії медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду, на
догляд за ним
Призначення щомісячної адресної грошової
допомоги внутрішньо переміщеним особам для
покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг

інвалідністю»
ЗУ «Про соціальні
послуги»
ЗУ «Про
психіатричну
допомогу»

ЗУ «Про
забезпечення прав і
свобод внутрішньо
переміщених осіб»
ЗУ «Про основи
Призначення одноразової грошової/ матеріальної
соціальної
допомоги особам з інвалідністю та дітям-інвалідам захищеності осіб з
інвалідністю в
Україні»
Призначення одноразової компенсації:
ЗУ «Про статус і
1) сім’ям, які втратили годувальника із
соціальний захист
числа осіб, віднесених до учасників ліквідації
громадян, які
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть постраждали
яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
внаслідок
Чорнобильської
2) дружинам (чоловікам), якщо та (той) не
катастрофи»
одружилися вдруге, померлих громадян, смерть
яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою,
участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій,
у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних
зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;
3) батькам померлого учасника ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть
якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою
Призначення грошової компенсації:
1) вартості проїзду до санаторно-курортного
закладу і назад особам з інвалідністю в наслідок
війни та прирівняним до них особам
2) особам з інвалідністю замість санаторнокурортної путівки
3) вартості проїзду до санаторно-курортного
закладу (відділення спінального профілю) і назад
особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та
II групи з наслідками травм і захворюваннями
хребта та спинного мозку
4) вартості самостійного санаторнокурортного лікування осіб з інвалідністю
5) замість санаторно-курортної путівки
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
6)особам з інвалідністю на бензин, ремонт і

ЗУ «Про статус
ветеранів війни,
гарантії їх
соціального захисту»
ЗУ «Про
реабілітацію осіб з
інвалідністю в
Україні»
ЗУ «Про жертви
нацистських
переслідувань»
ЗУ «Про основні
засади соціального
захисту ветеранів
праці та інших
громадян похилого
віку в Україні»

технічне обслуговування автомобілів та на
транспортне обслуговування

13.

14.

15.

16.

17.

01-13

01-14

01-15

Видача
направлення
(путівки)
особам
з
інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до
реабілітаційних
установ
сфери
управління
Мінсоцполітики та/або структурних підрозділів з
питань
соціального
захисту
населення
обласних,Київської та Севастопольської міських,
районних
у
м.
Києві
та
Севастополі
держадінітрацій, виконавчих органів міських
районих у місті рад

Видача направлення на проходження обласної,
центральної, міської у мм. Києві та Севастополі
медико-соціальної експертної комісії для взяття на
облік для забезпечення осіб з інвалідністю
автомобілем

Видача направлення на забезпечення технічними
та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю
та дітей з інвалідністю

01-16

Надання допомоги в оформленні документів на
влаштування до будинку-інтернату для громадян
похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного
пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці
психоневрологічного інтернату дитячого будинкуінтернату або молодіжного відділення дитячого
будинку-інтернату

01-17

Установлення статусу, видача посвідчень:
1) батькам багатодітної сім’ї та дитини з
багатодітної сім’ї
2) особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи (відповідно до
визначених категорій)

ЗУ «Про
реабілітацію осіб з
інвалідністю в
Україні»

ЗУ«Про реабілітацію
осіб з інвалідністю в
Україні»
ЗУ «Про
гуманітарну
допомогу»
ЗУ «Про основи
соціальної
захищеності осіб з
інвалідністю в
Україні»
ЗУ «Про основи
соціальної
захищеності осіб з
інвалідністю в
Україні»
ЗУ«Про реабілітацію
осіб з інвалідністю в
Україні»
ЗУ «Про соціальні
послуги»
ЗУ «Про основні
засади соціального
захисту ветеранів
праці та інших
громадян похилого
віку в Україні»
ЗУ «Про
психіатричну
допомогу»
ЗУ«Про реабілітацію
осіб з інвалідністю в
Україні»
ЗУ «Про охорону
дитинства»
ЗУ «Про внесення
змін до деяких
законодавчих актів
України з питань

3) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана
війни
4) учасникам війни
5) особи з інвалідністю внаслідок війни
війни, гарантії їх соціального захисту»
6) особам, які постраждали від торгівлі людьми
7) особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю
8) особам, які не мають права на пенсію

18.

01-18

19.

01-19

20.

21.

01-20

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням
(путівками):
1)особи з інвалідністю з дитинства та
внаслідок загального захворювання
2) особи з інвалідністю внаслідок війни та
осіб, на яких поширюється дія Законів України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” та “Про жертви нацистських
переслідувань”
Повідомна реєстрація колективних договорів
Призначення одноразової грошової винагороди
жінкам, яким присвоєно почесне звання України
«Мати-героїня»
Призначення компенсаційних виплат та допомог
постраждалим внаслідок ЧАЕС

01-21

Призначення соціальної допомоги і грошового
забезпечення батькам вихователям і прийомним
батькам на дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування
22.

01-22

23.

01-23

24.

01-24

Надання субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого, пічного,
побутового, палива
Призначення одноразової грошової допомоги на

соціального захисту
багатодітних сімей»
ЗУ «Про статус і
соціальний захист
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»
ЗУ «Про статус
ветеранів війни,
гарантії їх
соціального захисту»
ЗУ «Про державну
соціальну допомогу
особам, які не мають
права на пенсію, та
особам з
інвалідністю»ЗУ
«Про статус
ветеранів війни,
гарантії їх
соціального захисту»
ЗУ «Про жертви
нацистських
переслідувань»
ЗУ «Про колективні
договори і угоди»
ЗУ «Про почесні
звання України»
ЗУ «Про статус і
соціальний захист
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»
ЗУ «Про
забезпечення
органійно-правових
умов соціального
захисту дітей-сиріт
та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування»
ЗУ «Про житловокомунальні послуги»
ЗУ «Про державну

поховання

25.

01-25

26.

01-26

27.

01-27

28.

01-28

Надання пільг на придбання скрапленого газу,
рідкого та твердого пічного побутового палива
Взяття на облік осіб, які мають право на
призначення та виплату пільг на житловокомунальні послуги
Виключення з реєстрації в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі осіб, якімають право
на пільги з видачею довідки про зняття з обліку

Видача довідки особі, яка перебуває на обліку як
«Дитина війни»

соціальну допомогу
особам з
інвалідністю з
дитинства та дітям з
інвалідністю»
ЗУ «Про державну
соціальну допомогу
особам, які не мають
права на пенсію, та
особам з
інвалідністю
Закони України
„Про статус
ветеранів війни,
гарантії їх
соціального
захисту”, „Про
жертви нацистських
переслідувань”,
„Про основні засади
соціального захисту
ветеранів праці та
інших громадян
похилого віку в
Україні”, „Про
статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи”, „Про
статус ветеранів
військової служби,
ветеранів органів
внутрішніх справ,
ветеранів
Національної поліції
і деяких інших осіб
та їх соціальний
захист”, „Про
освіту”, „Про
бібліотеки і
бібліотечну справу”,
„Про захист рослин”,
„Про охорону
дитинства”, „Про
культуру”, „Основи
законодавства
України про охорону
здоров’я”
Закон України «Про
соціальний захист

29.

01-29

30.

01-30

31.

01-31

32.

01-32

33.

01-33

34.

01-34

35.

01-35

36.

01-36
02

37.

02-01

38.

02-02

дітей війни»
Відшкодування батькам вартості послуги з догляду Постанова КМУ
за дитиною до трьох років “муніципальна няня”
№68 від 30.01.2019
“Деякі питання
надання послуги з
догляду за дитиною
до трьох років
“муніципальна няня”
Здійснення заходів із соціальної та професійної
Закони України
адаптації учасників АТО та ООС
„Про статус
ветеранів війни,
гарантії їх
соціального захисту”
Призначення і виплати, тимчасової державної
Сімейний кодекс
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від
України
сплати аліментів, не мають можливості утримувати
дитину або місце проживання їх невідоме
Прийняття рішення щодо соціального
ЗакониУкраїни „Про
обслуговування особи територіальним центром
соціальні послуги”,
соціального обслуговування (надання соціальних
„Про основні засади
послуг)
соціального захисту
ветеранів праці та
інших громадян
похилого віку в
Україні”
Надання державної соціальної допомоги на догляд Закон України „Про
державну соціальну
допомогу особам, які
не мають права на
пенсію, та особам з
інвалідністю”
Призначення грошової компенсації вартості Закон України «Про
одноразової натуральної допомоги «пакунок державну допомогу
малюка»
сім’ям з дітьми»
Державна допомога особі, яка доглядає за хворою
Закон України «Про
дитиною
державну допомогу
сім’ям з дітьми»
Призначення тимчасової державної допомоги Закон України «Про
непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, загальнообов’язкове
але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з державне пенсійне
відсутністю страхового стажу
страхування»
ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗАНЧЕННЯ (житло,
містобудування, земля, благоустрій тощо)
Видача довідок про перебування(не перебування)
на квартирному обліку
Закон України «Про
приватизацію
державного
житлового фонду»
Видача ордера на: жиле приміщення; жилу площу;
Закон України «Про
на службове жиле приміщення.
місцеве
самоврядування в
Україні»

Надання згоди на поділ та об’єднання земельних
ділянок комунальної власності.

39.

02-04

40.

02-05

41.

02-06

42.

02-07

Видача довідки про участь (не) участь в
приватизації державного житлового фонду

43.

02-08

Взяття на квартирний облік

44.

02-09

45.

02-10

Присвоєння (зміна) поштової адреси

46.

02-11

Видача будівельного паспорта забудови земельної
ділянки

47.

02-12

Видача містобудівних умов та обмежень для
проектування об’єктів будівництва

48.

02-13

Внесення змін у містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єктів будівництва

49.

02-14

Внесення змін у будівельний паспорт забудови
земельної ділянки

50.

02-15

51.

02-16

52.

02-17

53.

02-18

Видача дозволу на розміщення зовнішньої
реклами(дозвіл на рекламу)
Надання дозволу на розроблення (внесення змін)
детального плану території земельної ділянки.

Виключення жилого приміщення із числа
службових

Закон України «Про
місцеве
самоврядування в
Україні»
Закон України «Про
рекламу»
Закон України «Про
врегулювання
містобудівної
діяльності»
Житловий кодекс
Української РСР
Закон України “Про
житловий фонд
соціального
призначення”
Закон України «Про
врегулювання
містобудівної
діяльності

Видача паспорта прив’язки на розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності
Надання плану викопіювання на земельну ділянку
для розроблення ескізних намірів забудови,
містобудівного розрахунку та видачі технічних
умов

Видача довідки щодо членства в особистому
селянському господарстві
Надання згоди на здійснення поточного та/або
капітального ремонту орендованих об’єктів
комунальної власності.
Надання згоди на здійснення капітального
ремонту, який дає право на зарахування витрат
орендаря в рахунок орендної плати;

Закон України "Про
особисте селянське
господарство»,
Закон України «Про
зайнятість
населення»
ЗУ «Про оренду
державного та
комунального
майна» від
03.10.2019 № 157-IX,
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Надання згоди на здійснення невід’ємних
поліпшень орендованих об’єктів комунальної
власності.
Надання згоди на передачу в суборенду
орендованих об’єктів комунальної власності.

постанова КМУ
№483 від 03.06.2020
«Деякі питання
оренди державного
та комунального
майна»

Надання дозволу на приватизацію комунального ЗУ «Про
майна шляхом викупу
приватизацію
державного і
комунального
майна» від
18.01.2018 № 2269VIII
Надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Земельний Кодекс
комунальної власності з метою передачі у України, Закон
власність.
України «Про
Надання дозволу на розроблення проекту місцеве
землеустрою щодо відведення земельної ділянки самоврядування в
комунальної власності з метою передачі в постійне Україні»
Закон України «Про
користування.
Надання дозволу на розроблення проекту оренду землі»
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності з метою передачі в
користування на умовах оренди
Надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної
власності в натурі (на місцевості) .
Затвердження
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
комунальної Земельний Кодекс
власності з метою передачі у власність.
Закон України «Про
Затвердження
проекту
землеустрою
щодо землеустрій»
відведення
земельної
ділянки
комунальної Закон України «Про
власності з метою передачі в постійне місцеве
користування.
самоврядування в
Україні»
Затвердження
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
комунальної
власності з метою передачі в користування на
умовах оренди.
Затвердження
проекту
землеустрою
щодо
відведення земельної ділянки, цільове призначення
якої змінюється.

Закон України «Про
місцеве
самоврядування в
Україні»
Закон України «Про
землеустрій»
Закон України «Про
місцеве
самоврядування в
Україні»
Затвердження технічної документації щодо Закон України «Про
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки землеустрій»
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комунальної власності з метою передачі її у Закон України «Про
власність.
місцеве
самоврядування в
Україні»
Надання дозволу на зміну цільового призначення Закон України «Про
земельної ділянки комунальної власності або її землеустрій»
частки
Закон України «Про
місцеве
самоврядування в
Україні»
Надання дозволу на виготовлення експертної Закон України «Про
грошової оцінки земельної ділянки комунальної місцеве
власності.
самоврядування в
Україні»
Затвердження
експертної
грошової
оцінки Закон України «Про
земельної ділянки комунальної власності.
місцеве
самоврядування в
Україні»
Поновлення (продовження) договору оренди землі Закон України «Про
(договору оренди земельної ділянки, договору на оренду землі»
право тимчасового користування землею).
Закон України «Про
місцеве
самоврядування в
Україні»
Внесення змін до договору оренди землі (договору Закон України «Про
оренди земельної ділянки, договору на право оренду землі»
тимчасового користування землею).
Закон України «Про
місцеве
самоврядування в
Україні»
Припинення права оренди земельної ділянки Закон України «Про
комунальної власності або її частки у разі оренду землі»
добровільної відмови орендаря.
Закон України «Про
місцеве
самоврядування в
Україні»
Надання згоди на передачу орендованої земельної Закон України «Про
ділянки комунальної власності в суборенду.
оренду землі»
Закон України «Про
місцеве
самоврядування в
Україні»
Встановлення
обмеженого
платного
або Закон України «Про
безоплатного користування чужою земельною оренду землі»
ділянкою (сервітуту).
Закон України «Про
місцеве
самоврядування в
Україні»
Видача висновку про погодження документації із Закон України «Про
землеустрою.
місцеве
самоврядування в
Україні»
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Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого Закон України «Про
майна.
місцеве
самоврядування в
Україні»
Продовження строку дії паспорта прив’язки Закон України «Про
тимчасової
споруди
для
провадження
врегулювання
підприємницької діяльності. Житловий кодекс
містобудівної
Закон України «Про благоустрій населених
діяльності»
пунктів»
Закон України «Про
місцеве
самоврядування в
Україні»
Встановлення (погодження) режиму роботи Закон України «Про
підприємств, установ та організацій сфери
місцеве
обслуговування.
самоврядування в
Україні»
Про передачу земельної ділянки з комунальної у Закон України «Про
приватну власність.
місцеве
самоврядування в
Україні»
Про передачу земельної ділянки з комунальної Закон України «Про
власності в оренду (постійне користування).
місцеве
самоврядування в
Україні»
Виставлення на земельні торги земельних ділянок.
Закон України «Про
місцеве
самоврядування в
Україні»
Внесення змін до рішення Баранівської міської Закон України «Про
ради з земельних питань.
місцеве
самоврядування в
Україні»
Закон України «Про
Видача копій рішень Баранівської міської ради.
місцеве
самоврядування в
Україні»
Закон України «Про
Видача копій рішень виконавчого комітету
місцеве
Баранівської міської ради.
самоврядування в
Україні»
Погодження
дозволу
на
будівництво Закон України «Про
врегулювання
(реконструкцію)
житлового
будинку,
містобудівної
господарських будівель та споруд на власній
діяльності»
земельній ділянці.
Закон України «Про
Погодження дозволу на реконструкцію квартири.
врегулювання
містобудівної
діяльності»
Видача довідки про реєстрацію пасіки

Закон України «Про
місцеве

самоврядування
в
Україні»
Закон України «Про
бджільництво»
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05-01

ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО
ХАРАКТЕРУ
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
Видача експлуатаційного дозволу оператором
ринку, що провадить діяльність, пов’язану з
виробництвом та/або зберіганням харчових
продуктів тваринного походження
ПОСЛУГИ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ «ЄМалятко»*
 державна реєстрація народженої дитини;
 реєстрація місця проживання дитини;
 призначення допомоги при народженні
дитини;
 реєстрація народженої дитини в
електронній системі охорони здоров’я;
 видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї
та дитини з багатодітної сім’ї (за певних
умов);
 реєстрація в демографічному реєстрі;
 визначення походження народження дитини
(якщо батьки не перебувають у
зареєстрованому шлюбі);
 реєстрація в державному реєстрі фізичних
осіб-платників податків;
 визначення належності дитини до
громадянства України.
 призначення допомоги на дітей з
багатодітної сім’ї
Послуги для новонароджених - «ЄМалятко»*
 державна реєстрація народженої дитини;
ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ***

Оформлення і видача паспорта громадянина
України з безконтактним електронним носієм
вперше після досягнення 14-річного віку

Закон України
«Про основні
принципи та вимоги
до безпечності та
якості харчових
продуктів»

Постанова Кабінету
Міністрів України
«Про реалізацію
експериментального
проекту щодо
створення
сприятливих умов
для реалізації прав
дитини»

Закон України
“Про Єдиний
державний
демографічний
реєстр та документи,
що підтверджують
громадянство
України,
посвідчують особу
чи її спеціальний
статус”
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104.
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05-04

Оформлення і видача паспорта громадянина
України з безконтактним електронним носієм у
разі обміну паспорта громадянина України зразка
1994 року (у формі книжечки) у зв’язку з:
- зі зміною інформації, внесеної до паспорта
(прізвища, імені, по батькові, дати народження,
місця народження);
- виявлення помилки в інформації, внесеної од
паспорта;
- непридатності паспорта для подальшого
використання;
- якщо особа досягла 25- чи 45 річного віку та не
звернулася в установленому законодавством
порядку не пізніше як через місяць після досягнення
відповідного віку для вклеювання до паспорта
громадянина України зразка 1994 року нових
фотокарток;
- у разі обміну паспорта громадянина України
зразка 1994 року на паспорт з безконтактним
електронним носієм (за бажанням).
Оформлення і видача паспорта громадянина
України з безконтактним електронним носієм у
разі обміну паспорта громадянина України (у
формі картки) у зв’язку:
- зі зміною інформації внесеної до паспорта, крім
додаткової змінної інформації;
- отримання реєстраційного номера облікової
картки платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків (РНОКПП) або
повідомлення про відмову від прийняття
зазначеного номера (за бажанням);
- виявлення помилки в інформації, внесеній до
паспорта;
- закінчення строку дії паспорта;
- непридатності паспорта для подальшого
використання

Оформлення і видача паспорта громадянина
України для виїзду за кордон з безконтактним
електронним носієм

Закон України
“Про Єдиний
державний
демографічний
реєстр та документи,
що підтверджують
громадянство
України,
посвідчують особу
чи її спеціальний
статус”

Закони України
“Про порядок виїзду
з України і в’їзду в
Україну громадян
України”, “Про
Єдиний державний
демографічний
реєстр та документи,
що підтверджують
громадянство
України,
посвідчують особу
чи її спеціальний
статус»

Закони України
“Про порядок виїзду
з України і в’їзду в
Україну громадян
України”, “Про
Єдиний державний
демографічний
реєстр та документи,
що підтверджують
громадянство
України,
посвідчують особу
чи її спеціальний
статус”

105.

05-05

106.

05-06

107.

05-07

108.

05-08

109.

05-09

Закони України
“Про порядок виїзду
з України і в’їзду в
Україну громадян
України”, “Про
Оформлення і видача паспорта громадянина
Єдиний державний
України для виїзду за кордон з безконтактним
демографічний
електронним носієм замість втраченого або
реєстр та документи,
викраденого
що підтверджують
громадянство
України,
посвідчують особу
чи її спеціальний
статус”
Закони України
Оформлення і видача паспорта громадянина
“Про порядок виїзду
України для виїзду за кордон з безконтактним
з України і в’їзду в
електронним носієм у зв’язку з обміном у разі:
Україну громадян
1) зміни інформації, внесеної до паспорта для
України”, “Про
виїзду за кордон;
Єдиний державний
2) виявлення помилки в інформації, внесеній до
демографічний
паспорта для виїзду за кордон;
реєстр та документи,
3) закінчення строку дії паспорта для виїзду за
що підтверджують
кордон;
громадянство
4) непридатності паспорта для виїзду за кордон для України,
подальшого використання
посвідчують особу
чи її спеціальний
статус”
“Про Єдиний
державний
демографічний
Оформлення і видача паспорта громадянина
реєстр та документи,
України з безконтактним електронним носієм у
що підтверджують
зв’язку з втратою/викраденням паспорта
громадянство
громадянина України зразка 1994 року (у формі
України,
книжечки)
посвідчують особу
чи її спеціальний
статус”
“Про Єдиний
державний
демографічний
Оформлення і видача паспорта громадянина
реєстр та документи,
України з безконтактним електронним носієм у
що підтверджують
зв’язку з втратою/викраденням паспорта
громадянство
громадянина України з безконтактним
України,
електронним носієм
посвідчують особу
чи її спеціальний
статус”
Постанова
Вклеювання до паспорта громадянина України
Верховної Ради
(зразка 1994 року) фотокартки при досягненні
України від
громадянином 25- і 45-річного віку
26.06.992 р. № 2503-

ХII “Про
затвердження
положень про
паспорт
громадянина
України та про
паспорт
громадянина
України для виїзду
за кордон”
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06-03

113.

06-04

114.

06-05

115.

06-06

ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР
(ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ)
Надання відомостей з Державного земельного
кадастру у формі:
1) витягу з Державного земельного кадастру
про:
землі в межах територій адміністративнотериторіальних одиниць;
обмеження у використанні земель;
земельну ділянку;
2) довідок, що містять узагальнену інформацію
про землі (території)
3) викопіювань з картографічної основи
Державного земельного кадастру,
кадастрової карти (плану)
4) копій документів, що створюються під час
ведення Державного земельного кадастру
Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі
відомостей про одержання у власність земельної
ділянки у межах норм безоплатної приватизації за
певним видом її цільового призначення
(використання)

Закон України «Про
Державний
земельний кадастр»

Земельний кодекс
України

Видача відомостей з документації із землеустрою, Закон України “Про
що включена до Державного фонду документації із землеустрій”
землеустрою
Видача витягу з технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки
Державна реєстрація земельної ділянки з видачею
витягу з Державного земельного кадастру

Внесення до Державного земельного кадастру
відомостей (змін до них) про земельну ділянку з
видачею витягу

Закон України “Про
оцінку земель”

Закон України “Про
Державний

116.

06-07

117.

06-08

118.

06-09

119.

06-10

120.

06-11

07

121.

07-01

122.

07-02

123.

124.

07-03

07-04

08
125.

08-01

126.

08-02

127.

08-03

Внесення до Державного земельного кадастру
відомостей про межі частини земельної ділянки, на
яку поширюються права суборенди, сервітуту, з
видачею витягу
Внесення до Державного земельного кадастру
відомостей (змін до них) про землі в межах
територій адміністративно-територіальних
одиниць з видачею витягу
Державна реєстрація обмежень у використанні
земель з видачею витягу

земельний кадастр”

Внесення до Державного земельного кадастру
відомостей про обмеження у використанні земель,
встановлені законами та прийнятими відповідно до
них нормативно-правовими актами, з видачею
витягу
Виправлення технічної помилки у відомостях з
Державного земельного кадастру, допущеної
органом, що здійснює його ведення, з видачею
витягу
РЕЄСТРАЦІЯ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ
ПРОЖИВАННЯ

Реєстрація місця проживання/перебування особи
Зняття з реєстрації місця проживання особи
Видача довідки про реєстрацію місця
проживання/перебування, зняття з реєстрації місця
проживання особи

Закон України «Про
свободу пересування
та вільний вибір
місця проживання в
Україні»

Внесення до паспорта громадянина України
відомостей про зміну нумерації будинків,
перейменування вулиць (проспектів, бульварів,
площ, провулків, кварталів тощо), населених
пунктів, адміністративно-територіальних одиниць,
зміни в адміністративно-територіальному устрої
РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА
ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ
Державна реєстрація створення юридичної особи
(крім громадського формування)
Державна реєстрація створення відокремленого
підрозділу юридичної особи (крім громадського
формування)
Державна реєстрація припинення відокремленого
підрозділу юридичної особи (крім громадського
формування)

Закон України «Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських
формувань»

128.

08-04

129.

08-05

130.

08-06

131.

08-07

132.

08-08

133.

08-09

134.

08-10

135.

08-11

136.

08-12

137.

08-13

138.

08-14

139.

08-15

140.

08-16

141.

08-17

142.

08-18

Державна реєстрація змін до відомостей про
відокремлений підрозділ юридичної особи (крім
громадського формування)
Державна реєстрація рішення про припинення
юридичної особи (крім громадського формування)
Державна реєстрація рішення про відміну рішення
про припинення юридичної особи (крім
громадського формування)
Державна реєстрація зміни складу комісії з
припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної
комісії) юридичної особи(крім громадського
формування)
Державна реєстрація переходу юридичної особи на
діяльність на підставі модельного статуту (крім
громадського формування)
Державна реєстрація переходу юридичної особи з
модельного статуту на діяльність на підставі
власного установчого документа (крім
громадського формування)
Державна реєстрація припинення юридичної особи
в результаті її ліквідації (крім громадського
формування)
Державна реєстрація припинення юридичної особи
в результаті її реорганізації (крім громадського
формування)
Державна реєстрація рішення про виділ юридичної
особи (крім громадського формування)
Державна реєстрація фізичної особи підприємцем
Державна реєстрація припинення підприємницької
діяльності фізичної особи — підприємця за її
рішенням
Державна реєстрація змін до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань, у тому
числі змін до установчих документів юридичної
особи (крім громадського формування)
Державна реєстрація включення відомостей про
юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004
р., відомості про яку не містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань (крім
громадського формування)
Державна реєстрація змін до відомостей про
фізичну особу – підприємця, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань
Державна реєстрація включення відомостей про
фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01
липня 2004 р., відомості про яку не містяться в

Закон України «Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських
формувань»

143.

08-19

144.

08-20

145.

08-21

146.

08-22

147.

08-23

09
148.

09-01

149.

09-02

150.

09-03

151.

09-04

152.

09-05

153.

09-06

154.

09-07

155.

09-07
10

156.

10-01

157.

10-02

158.

10-03

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань
Виправлення помилок, допущених у відомостях
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань
Видача виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадських формувань у паперовій формі для
проставляння апостиля
Видача витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадських формувань.
Видача документів, що містяться в реєстраційній
справі відповідної юридичної особи, громадського
формування, що не має статусу юридичної особи,
фізичної особи — підприємця
Підтвердження відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи
РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА
НЕРУХОМЕ МАЙНО
Державна реєстрація права власності на нерухоме
майно
Державна реєстрація іншого (відмінного від права
власності) речового права на нерухоме майно
Скасування запису Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно, скасування державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, скасування рішення державного
реєстратора (за рішенням суду)
Внесення змін до записів Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
Надання інформації з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
Державна реєстрація обтяжень речових прав на
нерухоме майно
Заборона вчинення реєстраційних дій
РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
Державна реєстрація громадського об’єднання, що
не має статусу юридичної особи
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
Державна реєстрація припинення громадського

Закон України «Про
державну реєстрацію
речових прав на
нерухоме майно та їх
обтяжень»

Закон України «Про
громадські
об’єднання»,
Закон України “Про
державну реєстрацію

159.

10-04

160.

10-05

161.

10-06

162.

10-07

об’єднання, що не має статусу юридичної особи
Державна реєстрація створення громадського
об’єднання.
Державна реєстрація включення відомостей про
громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня
2004 року, відомості про яке не містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань.
Державна реєстрація змін до відомостей про
громадське об’єднання, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань, у тому
числі змін до установчих документів.
Державна реєстрація рішення про виділ
громадського об’єднання.

163.

10-08

Державна реєстрація рішення про припинення
громадського об’єднання.

164.

10-09

Державна реєстрація рішення про відміну рішення
про припинення громадського об’єднання.

10-10

Державна реєстрація зміни складу комісії з
припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної
комісії) громадського об’єднання.

165.

юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських
формувань”

Державна реєстрація припинення громадського
об’єднання в результаті його ліквідації.
166.

10-11

167.

10-12

168.

10-13

169.

10-14

11

Державна реєстрація припинення громадського
об’єднання в результаті його реорганізації.
Державна реєстрація створення відокремленого
підрозділу громадського об’єднання.
Державна реєстрація внесення змін до відомостей
про відокремлений підрозділ громадського
об’єднання.
РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО
СТАНУ***

170.

11-01

Державна реєстрація розірвання шлюбу за
спільною заявою подружжя, яке не має дітей

171.
172.

11-02
11-03

Державна реєстрація зміни імені
Державна реєстрація народження

Закон України “Про
державну реєстрацію
актів цивільного
стану”

173.

174.

11-04
12

Державна реєстрація смерті
ПЕНСІЙНІ ПОСЛУГИ**
Призначення (перерахунок) пенсій

12-01

Видача пенсійного посвідчення

175.

12-02

Надання допомоги на поховання
176.

12-03

177.

12-04

178.

12-05
13

179.
180.
181.

13-01
13-02
13-03

182.
13-04

Переведення пенсії за новим місцем проживання
Зміна способу виплати пенсії

ПОСЛУГИ РЕГІОНАЛЬНОГО СЕРВІСНОГО
ЦЕНТРУ МВС В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів
Заміна, відновлення посвідчення водія
Видача міжнародного посвідчення водія
Прийом запитів на отримання довідок про
відсутність судимостей

Закон України «Про
пенсійнезабезпеченн
я», Закон України
«Про
загальнообов’язкове
державнепенсійнест
рахування»
Закон України «Про
загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування»,
Постанова правління
Пенсійного фонду
України від
03.11.2017 № 26-1
«Про порядок
оформлення,
виготовлення та
видачі документів,
що підтверджують
призначення особі
пенсії»
Закон України «Про
загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування»
Закон України «Про
загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування»

Закону України
«Про дорожній рух»
Кримінальний
кодекс
України, Кримінальн
ий процесуальний
кодекс України,
Закони
України «Про
Національну
поліцію», «Про
оперативнорозшукову
діяльність», «Про
запобігання

корупції», «Про
інформацію», «Про
захист персональних
даних», «Про доступ
до публічної
інформації», «Про
електронний
цифровий
підпис», «Про
електронні
документи та
електронний
документообіг», Пол
оження про
Міністерство
внутрішніх справ
України
*- послуги будуть надаватись з моменту відкриття нового приміщення ЦНАП.
**- послуги будуть надаватися з моменту укладання відповідних угод та підписання
меморандумів про співпрацю з суб’єктами надання послуг.
*** - послуги будуть надаватися з моменту наявності відповідного сертифікату у
посадових осіб ЦНАП та доступу до реєстрів.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

Додаток 2
до рішення 5 сесії 8 скликання
міської ради
від 26.01.2021 №130
Перелік адміністративних послуг, які надаються віддаленими робочими місцями
центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Баранівської міської
ради
Законодавчі акти
України, якими
Код
Найменування адміністративної послуги передбачено надання
послуги
адміністративної
послуги
РЕЄСТРАЦІЯ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ
01
МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
01-01
Видача довідки про реєстрацію місця
Закон України «Про
1.
проживання/перебування, зняття з реєстрації свободу пересування та
місця проживання особи
вільний вибір місця
проживання в Україні»
2

02
02-01

03
3

03-01

4

03-02

5

03-03

6

04
04-01

НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
посвідчення заповіту
ЗУ «Про нотаріат»
засвідчення вірності копії документів,
виписок з них
- засвідчення справжності підпису на
документах
ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗАНЧЕННЯ
(житло, містобудування, земля,
благоустрій тощо)
Земельний Кодекс
Видача рішення про надання дозволів на
Закон України «Про
виготовлення проектів землеустрою щодо
оренду землі»
відведення земельних ділянок
України,
Закон України «Про
Видача рішення про припинення права
місцеве
користування земельними ділянками
самоврядування в
Україні»
Закон України «Про
врегулювання
Присвоєння (зміна) поштової адреси
містобудівної
діяльності»
-

ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ

Вклеювання до паспорта громадянина
України фотокартки при досягненні
громадянином 25-і 45- річного віку

Постанова Верховної
Ради України від
26.06.1992р.№2503-ХІІ
«Про затвердження
положення про паспорт
громадянина України
та про паспорт
громадянина для

виїзду за кордон»
05

7.

05-01

8.

05-02

9.
10

05-03
05-04
06

11.

06-01

12.

06-02

13.

06-03

14.

06-04

15.

06-05

16.

06-06

17.

06-07

18.

06-08

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО
СТАНУ*
Державна реєстрація розірвання шлюбу за
спільною заявою подружжя, яке не має дітей

Закон України “Про
державну реєстрацію
актів цивільного стану”

Державна реєстрація зміни імені
Державна реєстрація народження
Державна реєстрація смерті
ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
(призначення державних допомог,
житлових субсидій тощо)
Видача довідки про взяття на облік
Закон України «Про
внутрішньо переміщеної особи
забезпечення прав і
свобод внутрішньо
переміщених осіб»
ЗУ «Про державну
Надання державної соціальної допомоги
соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям
малозабезпеченим
сім’ям»
Надання державної допомоги:
ЗУ «Про державну
1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, допомогу сім’ям з
які не застраховані в системі
дітьми»
загальнообов’язкового державного
соціального страхування
2) при народженні дитини
3) при усиновленні дитини
4) на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
5) на дітей одиноким матерям
ЗУ «Про державну
Надання державної соціальної допомоги
соціальну допомогу
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
особам з інвалідністю з
інвалідністю
дитинства та дітям з
інвалідністю»
ЗУ «Про державну
Надання надбавки на догляд за інвалідами з
допомогу сім’ям з
дитинства та дітьми-інвалідами
дітьми»
ЗУ «Про державну
Надання державної соціальної допомоги
соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та
особам, які не мають
особам з інвалідністю
права на пенсію, та
особам з інвалідністю»
Компенсаційна виплата фізичній особі, яка
ЗУ «Про соціальні
надає соціальні послуги
послуги»
Надання щомісячної грошової допомоги
ЗУ «Про психіатричну
особі, яка проживає разом особою з
допомогу»
інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, який за висновком

19.

06-09

20.

06-10

21.

06-11

22.

06-12

лікарської комісії медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду, на
догляд за ним
Призначення щомісячної адресної грошової
допомоги внутрішньо переміщеним особам
для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг

ЗУ «Про забезпечення
прав і свобод
внутрішньо
переміщених осіб»

Призначення одноразової грошової/
ЗУ «Про основи
матеріальної допомоги особам з інвалідністю соціальної захищеності
та дітям-інвалідам
осіб з інвалідністю в
Україні»
Призначення одноразової компенсації:
ЗУ «Про статус і
1) сім’ям, які втратили годувальника із соціальний захист
числа осіб, віднесених до учасників ліквідації громадян, які
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та
постраждали внаслідок
смерть яких пов’язана з Чорнобильською
Чорнобильської
катастрофою;
катастрофи»
2) дружинам (чоловікам), якщо та
(той) не одружилися вдруге, померлих
громадян, смерть яких пов’язана з
Чорнобильською катастрофою, участю у
ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у
ядерних випробуваннях, військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у
складанні ядерних зарядів та здійсненні на
них регламентних робіт;
3) батькам померлого учасника
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, смерть якого пов’язана з
Чорнобильською катастрофою
Призначення грошової компенсації:
ЗУ «Про статус
1) вартості проїзду до санаторноветеранів війни,
курортного закладу і назад особам з
гарантії їх соціального
інвалідністю в наслідок війни та прирівняним захисту»
до них особам
ЗУ «Про реабілітацію
2) особам з інвалідністю замість
осіб з інвалідністю в
санаторно-курортної путівки
Україні»
3) вартості проїзду до санаторно-курортного
ЗУ «Про жертви
закладу (відділення спінального профілю) і
нацистських
назад особам, які супроводжують осіб з
переслідувань»
інвалідністю I та II групи з наслідками травм ЗУ «Про основні засади
і захворюваннями хребта та спинного мозку
соціального захисту
ветеранів праці та
4) вартості самостійного санаторноінших громадян
курортного лікування осіб з інвалідністю
похилого віку в
5) замість санаторно-курортної путівки Україні»
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
6)особам з інвалідністю на бензин,
ремонт і технічне обслуговування
автомобілів та на транспортне

обслуговування

23.

24.

25.

26.

27.

06-13

06-14

06-15

Видача направлення (путівки) особам з ЗУ «Про реабілітацію
інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до осіб з інвалідністю в
реабілітаційних установ сфери управління Україні»
Мінсоцполітики
та/або
структурних
підрозділів з питань соціального захисту
населення
обласних,Київської
та
Севастопольької міських, районних у м.
Києві
та
Севатополідержадінітрацій,
виконавчих органів міських районих у місті
рад

Видача
направлення
на
проходження
обласної, центральної, міської у мм.Києві та
Севастополі медико-соціальної експертної
комісії для взяття на облік для забезпечення
осіб з інвалідністю автомобілем

Видача направлення на забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

06-16

Надання допомоги в оформленні документів
на влаштування до будинку-інтернату для
громадян похилого віку та осіб з
інвалідністю, геріатричного пансіонату,
пансіонату для ветеранів війни і праці
психоневрологічного інтернату дитячого
будинку-інтернату або молодіжного
відділення дитячого будинку-інтернату

06-17

Установлення статусу, видача посвідчень:
1) батькам багатодітної сім’ї та дитини з
багатодітної сім’ї
2) особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи (відповідно до
визначених категорій)
3) членам сім’ї загиблого (померлого)
ветерана війни
4) учасникам війни
5) особи з інвалідністю внаслідок війни

ЗУ«Про реабілітацію
осіб з інвалідністю в
Україні»
ЗУ «Про гуманітарну
допомогу»
ЗУ «Про основи
соціальної захищеності
осіб з інвалідністю в
Україні»
ЗУ «Про основи
соціальної захищеності
осіб з інвалідністю в
Україні»
ЗУ«Про реабілітацію
осіб з інвалідністю в
Україні»
ЗУ «Про соціальні
послуги»
ЗУ «Про основні засади
соціального захисту
ветеранів праці та
інших громадян
похилого віку в
Україні»
ЗУ «Про психіатричну
допомогу»
ЗУ«Про реабілітацію
осіб з інвалідністю в
Україні»
ЗУ «Про охорону
дитинства»
ЗУ «Про внесення змін
до деяких законодавчих
актів України з питань
соціального захисту
багатодітних сімей»
ЗУ «Про статус і
соціальний захист
громадян, які

війни, гарантії їх соціального захисту»
6) особам, які постраждали від торгівлі
людьми
7) особам з інвалідністю з дитинства та дітям
з інвалідністю
8) особам, які не мають права на пенсію
Забезпечення санаторно-курортним
лікуванням (путівками):
1)особи з інвалідністю з дитинства та
внаслідок загального захворювання
28.

06-18

29.

06-19

30.

06-20

31.

06-21

32.

06-22

33.

06-23

34.

06-24

2) особи з інвалідністю внаслідок
війни та осіб, на яких поширюється дія
Законів України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту” та “Про
жертви нацистських переслідувань”
Повідомна реєстрація колективних договорів
Призначення одноразової грошової
винагороди жінкам, яким присвоєно почесне
звання України «Мати-героїня»
Призначення компенсаційних виплат та
допомог постраждалим внаслідок ЧАЕС

постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»
ЗУ «Про статус
ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту»
ЗУ «Про державну
соціальну допомогу
особам, які не мають
права на пенсію, та
особам з
інвалідністю»ЗУ «Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту»
ЗУ «Про жертви
нацистських
переслідувань»
ЗУ «Про колективні
договори і угоди»
ЗУ «Про почесні звання
України»

ЗУ «Про статус і
соціальний захист
громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»
Призначення соціальної допомоги і
ЗУ «Про забезпечення
грошового забезпечення батькам вихователям органійно-правових
і прийомним батькам на дітей-сиріт та дітей
умов соціального
позбавлених батьківського піклування
захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування»
Надання субсидій для відшкодування витрат ЗУ «Про житловона оплату житлово-комунальних послуг,
комунальні послуги»
придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого, пічного, побутового, палива
Призначення одноразової грошової допомоги ЗУ «Про державну
на поховання
соціальну допомогу
особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з
інвалідністю»
ЗУ «Про державну
соціальну допомогу
особам, які не мають
права на пенсію, та
особам з інвалідністю

Надання пільг на придбання скрапленого
газу, рідкого та твердого пічного побутового
палива

35.

06-25

36.

06-26

37.

06-27

38.

06-28

39.

40.

06-29

06-30

Взяття на облік осіб, які мають право на
призначення та виплату пільг на житловокомунальні послуги
Виключення з реєстрації в Єдиному
державному автоматизованому реєстрі
осіб, якімають право на пільги з видачею
довідки про зняття з обліку
Видача довідки особі, яка перебуває на
обліку як «Дитина війни»
Відшкодування батькам вартості послуги з
догляду за дитиною до трьох років
“муніципальна няня”

Здійснення заходів із соціальної та
професійної адаптації учасників АТО та
ООС

Закони України „Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту”, „Про жертви
нацистських
переслідувань”, „Про
основні засади
соціального захисту
ветеранів праці та
інших громадян
похилого віку в
Україні”, „Про статус і
соціальний захист
громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи”, „Про
статус ветеранів
військової служби,
ветеранів органів
внутрішніх справ,
ветеранів Національної
поліції і деяких інших
осіб та їх соціальний
захист”, „Про освіту”,
„Про бібліотеки і
бібліотечну справу”,
„Про захист рослин”,
„Про охорону
дитинства”, „Про
культуру”, „Основи
законодавства України
про охорону здоров’я”

Закон України «Про
соціальний захист дітей
війни»
Постанова КМУ №68
від 30.01.2019 “Деякі
питання надання
послуги з догляду за
дитиною до трьох років
“муніципальна няня”
Закони України „Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального

41.

42.

06-31

06-32

Призначення і виплати, тимчасової державної
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів, не мають можливості
утримувати дитину або місце проживання їх
невідоме
Прийняття рішення щодо соціального
обслуговування особи територіальним
центром соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)

Надання державної соціальної допомоги на
догляд
43.

06-33

44.

06-34

45.

06-35

46.

06-36

захисту”
Сімейний кодекс
України

ЗакониУкраїни „Про
соціальні послуги”,
„Про основні засади
соціального захисту
ветеранів праці та
інших громадян
похилого віку в
Україні”
Закон України „Про
державну соціальну
допомогу особам, які не
мають права на пенсію,
та особам з
інвалідністю”

Призначення грошової компенсації вартості
одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка»
Державна допомога особі, яка доглядає за
хворою дитиною

Закон України «Про
державну допомогу
сім’ям з дітьми»
Закон України «Про
державну допомогу
сім’ям з дітьми»
Призначення тимчасової державної допомоги Закон України «Про
непрацюючій особі, яка досягла пенсійного загальнообов’язкове
віку, але не набула права на пенсійну виплату державне пенсійне
у зв’язку з відсутністю страхового стажу
страхування»

* - послуги будуть надаватися з моменту наявності відповідного сертифікату у посадових
осіб ВРМ та доступу до реєстрів.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 131

Про внесення змін до Положення про
старосту Баранівської міської ради,
затвердженого рішенням 1 сесії 8
скликання від 24.11.2021 року № 11
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про адміністративні послуги» та з метою виконання
технічного завдання для модернізації ЦНАП у рамках 4 раунду фази
впровадження програми «U-LEAD з ЄВРОПОЮ», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Доповнити Положення про старосту Баранівської міської ради,
затвердженого рішенням 1 сесії 8 скликання від 24.11.2021 року № 11
пунктами:
- «3.2.18. Приймати від жителів старостинського округу повний пакет
документів для надання адміністративних послуг соціального характеру,
формувати електронну справу і не пізніше наступного робочого дня
надсилати електронну справу відділу адміністрування всіх видів соціальної
підтримки населення управління соціального захисту населення міської
ради»;
- «3.2.19. Виконувати функції адміністратора та /або адміністратора
віддаленого робочого місця центру надання адміністративних послуг
Баранівської міської ради та надавати адміністративні послуги відповідно до
Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділене робоче
місце ».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з гуманітарних питань, законності та депутатської етики
(Макухівський В.В.)
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 132

Про внесення змін до рішення 1-ї сесії
8 скликання міської ради
від 24.11.2020 року № 15
«Про утворення постійних комісій
Баранівської міської ради
та затвердження їх персонального складу»
Керуючись статтею 25, пунктом 5 частини першої статті 26, статтею 54
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою
удосконалення діяльності міської ради та її виконавчих органів, підвищення
ефективності їх роботи, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.

Внести зміни до рішення 1-ї сесії 8 скликання міської ради від
24.11.2020 року № 15 «Про утворення постійних комісій
Баранівської міської ради та затвердження їх персонального
складу», а саме:
1.1. комісія з питань бюджету та комунальної власності,економічного
розвитку,транспорту та зв’язку замість Нечипорука Д.В.
включити Коробенка І.Д

2.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради
Зарембу В.Г.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 133

Про підсумки роботи
Комунальної установи
«Агенція місцевого
органічного розвитку – АМОР»
Баранівської міської ради за 2018 - 2020 роки
З метою ознайомлення депутатського корпусу Баранівської міської
ради 8 скликання, громадськості Баранівської міської територіальної
громади, згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Звіт директора КУ «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР»
Свінціцької Н.І. про роботу комунальної установи за 2018 - 2020 роки, що
додається, взяти до відома.
2.Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачати відповідні
видатки
на утримання комунальної установи «Агенція місцевого
органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради.
3.Один раз на рік заслуховувати на засіданнях виконавчого комітету звіт
про роботу комунальної установи з представленням детального економічного
аналізу роботи установи у розрізі видів діяльності згідно Статуту.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Т. В. Кравчук.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
До 5 сесії 8 скликання
від 26.01.2021 р. №133

Звіт комунальної установи «Агенція місцевого органічного розвитку - АМОР»
за 2018 – 2020 роки

В рамках реалізації проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської
міської ОТГ» було створено
Комунальну установу «Агенція місцевого органічного
розвитку – АМОР» (далі Агенція) яка була зареєстрована 01 лютого 2018 року.
Агенція створена з метою розробки 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.
На утримання Агенції з міського бюджету у 2018 році було виділено:
Надходження
Місцевий бюджет

Сума, тис. грн.
307,00

Передано основних 170,84
засобів та мшп

Видатки
Сума
Заробітна
плата 195,00
(директор, гол. Бух.,
проектний
менеджер)
Податки
98,30

Інші
видатки 13,70
(програмне
заб.,
канц.
Товари,
жалюзі, бак.обсл.)
Всього:
477,84
Всього:
307,00
Сальдо у вигляді основних засобів та мшп станом на 01.01.2019 – 170,84 тис. грн.
За період 2018 року Агенція супроводжувала громадські ініціативи «Бюджет участі
– 2018». В ході цього проекту було проведено навчання з проектного менеджменту для
учні старших класів (Баранівська ЗОШ №2 ім. О. Сябрук, Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст.) для
представників медицини, для жителів багатоповерхових будинків (вул. Звягельська, вул.
Соборна). Загалом навчання пройшли орієнтовно 100 осіб. Після проведених навчань було
подано 19 проектів, до голосування було допущено 18 проектів, з яких 4 проекти
переможці на загальну суму 300 тис. грн. Проекти переможці були включені до
Дорожньої карти – 2019, як стратегічно важливі, виконання заплановано до 01.06.2019
року.
Було надано допомогу для відділу бухгалтерського обігу та економічного
розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської ради з написання проектів, що
планувалися фінансуватися за кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури, а
саме : «Капітальний ремонт огорожі по вул. Лесі Українки в с. Табори Баранівського
району Житомирської області» - проект реалізовано, «Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі Полянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт Полянка

Баранівського району Житомирської області» - проект реалізовано, «Капітальний ремонт
«Алеї Слави» в м. Баранівка Житомирської області» - кошти перерозподілено на вуличне
освітлення, «Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово –
тренінгового центру за адресою: вул. Звягельська, 7Б, м. Баранівка, Баранівського району,
Житомирської області», «Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в м. Баранівка
по вул. Соборна 26 – заходи з енергозбереження (термомодернізація)».
Було
розроблено та підготовлено статутні документи для 3 кооперативів,
проведено їх реєстрацію. Підготовлені статутні документи для 2 громадських організацій
з яких одну зареєстровано.
Подано пакет документів від імені СОК «Мілка – 2018» на конкурс від
Житомирської обласної державної адміністрації згідно Порядку надання фінансової
підтримки
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам на придбання с/г
техніки. Було розроблено бізнес план, як головна умова конкурсу. Для кооперативу було
надано фінансування в сумі 53260 грн. для придбання охолоджувача молока на 1000 л.
молока.
Було подано проектну заявку на конкурс оголошений Посольством Фінляндії, дедлайн
08.02.2018 – «Conduct of participatory budget in the Baranivka community».
Було подано проектну заявку на конкурс оголошений Посольством Республіки
Німеттчина, дедлайн 18.02.2018 – «Соціальний майданчик».
Було подано проектну заявку на конкурс за підтримки Програми U-LEAD з Європою,
дедлайн до 29.03.2018 – «Бюджет участі, як інструмент розвитку громад».
Було подано заявку на участь у проекті «Підтримка та розвиток сталої мобільності в
об’єднаних територіальних громадах» за підтримки Програми U-LEAD з Європою,
дедлайн до 29.11.2018.
Було подано проектну заявку на конкурс за підтримки USAID та IOM , дедлайн до
30.11.2018 – «Капітальний ремонт багатофункціонального центру реабілітації».
Було подано заявку на участь у відборі серед аматорських футбольних клубів за проектом
«11*11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів», дедлайн до 30.12.2018.
Заходи: 16.07.2018 – Семінар для жителів Рогачівського старостинського
округу за участю представників ТОВ «Брусилівський маслозавод» - 30 осіб
15.08.2018 – Тренінг на тему «Ягідний кооператив – потенціал розвитку території смт
Полянка» - 40 осіб.
17.08.2018 – Семінар на тему «Залучення інвестицій і стимулювання підприємницької
діяльності – запорука розвитку території громади» - захід було проведено для
представників ОТГ Житомирської області, Агенція презентувала досвід Баранівської
міської ОТГ. – 33 особи.
02.11.2018 – Семінар на тему «Порядок кредитування малого та середнього бізнесу – нові
можливості та привілеї» - 41 особа.

Меморандуми про взаєморозуміння та співпрацю: 07.02.2018 – СОК «Смолка 2017»
22.06.2018 – СОК «Комора».
14.09.2018 – СОК «Мілка – 2018»
На утримання Агенції з місцевого бюджету у 2019 році було виділено:
Сальдо у вигляді основних засобів та мшп станом на 01.01.2019 - 552,85 тис. грн.
Надходження

Сума, тис. грн.

Видатки

Місцевий бюджет

456,00

Заробітна
плата 279,81
(директор,
гол.
бух.,
проектний менеджер)

Основні засоби та мшп 480,46
(ІГС,
Баранівська
міська рада)

Податки
(ПДФО, 132,30
військовий збір, ЄСВ)

Основні
засоби
грантові кошти

Інші видатки (програмне 43,86
заб.,
канц.
товари,
детальний
план,
банківське
обслуговування)

Грантові кошти

за 98,20

78,56

Сума тис. грн.

Основні засоби передані 755,17
на БМРЦ
Списання
мшп

використаних 3,48

Придбання о/з за грантові 78,56
кошти
Всього:

1113,22

Всього:

Сальдо у вигляді основних засобів та мшп станом на 01.01.2020 –

1293,18
372,84 тис. грн.

Було розроблено Інвестиційний паспорт Баранівської міської ОТГ на українській та
англійській мові та опубліковано на офіційному сайті Баранівської міської ради.
Була розроблено спільно з спеціалістами Баранівської міської ради та структурними
підрозділами Зведений План заходів на виконання у 2019 році Стратегії розвитку
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади до 2020 року і Плану місцевого
економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади (Дорожня
карта – 2019). На протязі 2019 року щоквартально здійснювався постійний моніторинг
виконання пріоритетних завдань Дорожньої карти – 2019 та в кінці року було
презентовано Звіт про виконання пріоритетних завдань Дорожньої карти – 2019.
Результати звіту були опубліковані на офіційному сайті Баранівської міської ради та
сторінці КУ «АМОР» у соц. мережі «Фейсбук». Рівень виконання завдань склав 75%.

Спільно з Департаментом агропромислового розвитку та економічної політики
Житомирської облдержадміністрації, Українською генетичною компанією та Проектом
«Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» при СОК «Мілка 2018» було створено мобільний пункт штучного осіменіння ВРХ. Цими послугами
скористалися 25 власників корів. Перше теля породи «Фаун» з’явилося 09.02.2020 року.
Було розроблено зміни до Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року в
частині доданих нових технічних завдань.
При розробці Стратегії Житомирської області до 2027 року було розроблено 32 технічних
завдання, що були включені до Плану дій з реалізації Стратегії Житомирської області до
2027 року.
На протязі року надавалися послуги з ведення бухгалтерського обліку для СОК «Мілка –
2018», СОК «Смолка 2017», СОК «Комора», СОК «Кашперівка».
Розроблено «Програму розвитку та підтримки аграрного комплексу Баранівської міської
ОТГ за пріоритетними напрямками на період до 2020 року» - затверджено рішенням 29
сесії від 12.03.2019 року №1764.
Підготовлено 3 бізнес – плани для кооперативів.
Розроблено зміни до «Програми розвитку рибного господарства в Баранівській ОТГ на
2017 – 2020 рр».- затверджено рішенням 29 сесії від 12.03.2019 №1786. Після внесення
змін до Програми з місцевого бюджету було виділено 50 тис. грн. на зариблення річки
Смолка в районі Смолдирівського старостату (було зариблено мальок Білого Амура,
коропа, товстолоба).
У нежитловому приміщенні, що знаходиться у с. Рогачів було облаштовано за благодійні
кошти молокоприймальний пункт де встановлено охолоджувач молока на 1т. для
користування СОК «Мілка – 2018».
Приймали участь у підготовці річного звіту до Європейського Союзу по впровадженню
Проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ».
Проектна робота
Надано допомогу для відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку,
інвестицій та закупівель Баранівської міської ради з написання проектів, що планувалися
фінансуватися за кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури, а саме :
«Капітальний ремонт «Алеї Слави» в м. Баранівка Житомирської області».
«Капітальний ремонт прилеглої території нежитлового приміщення за адресою вул.
Соборна 16м. Баранівка Баранівського району Житомирської області».
«Капітальний ремонт Мирославського закладу дошкільної освіти с. Мирославль по вул.
Радулинська, Баранівського району, Житомирської області».
Подано проектну заявку на конкурс оголошений в рамках програми Британської Ради
«Проекти національної співпраці» спільно з Агенцією Розвиток міста Борислав, назва

проекту «Видавництво та презентація історико-краєзнавчого фотоальбому «Бориславминуле і сучасність».- 28.01.2019.
Подано проектну заявку на конкурс проектів роздержавлених місцевих медіа спільно з
газетою «Слово Полісся», назва проекту «Жива історія поряд» - 15.02.2019.
Подано проектну заявку на конкурс проектів інститутів громадянського суспільства на
грант від Житомирської обласної державної адміністрації спільно з ГО «Леді клуб», назва
проекту "Україна – не живодерня. Створення Пункту стерилізації безпритульних тварин
Баранівської ОТГ» - 04.03.2019.
Доопрацьовано та повторно подано заявку на отримання грантової допомоги по проектах
людської безпеки програми «Кусаноне» спільно з Баранівської КЦРЛ (Козир В.Б.) за
рекомендацією Посольства Японії в Україні, назва проекту «Якісна діагностика – успішне
лікування» - 27.02.2019, за попередніми даними, заявка відібрана у другій половині 2019
року, підписання договору планується у березні 2020 року.
Спільно з Управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради було
реалізовано Проект «Створення універсального ігрового простору для дітей» за
фінансової підтримки БО «БФ «Кенекшинс» - вартість отриманого гранту 98200 грн. За ці
кошти КУ «АМОР» закупило штучне покриття для майданчику, карусель для дітей з
особливими потребами, та ігровий комплекс «Двійка».
Було подано заявку на конкурс «Кращі практики органів місцевого самоврядування»,
04.10.2019.
Подано заявку на участь у навчальній програмі в сфері культури «Дім Європи»14.11.2019
Подано заявку спільно з відділом культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської
ради на участь у конкурсі інфраструктурних проектів «Дім Європи», назва проекту
«Відродження живопису на Баранівському фарфорі» - 28.11.2019.
Заходи: «Інформаційний захід для місцевих підприємців» - 24.01.2019 –
присутні 30 осіб.
«Як стати власником садиби та розвивати в своїй громаді сільський зелений туризм» 12.02.2019 – директор КУ «АМОР» виступав як тренером. – присутні 45 осіб.
«Реформа децентралізації та розвиток сільської місцевості» - 23.05.2019 – присутні 29
осіб.
Спільний семінар нарада на тему: «Підтримка розвитку фермерських господарств та
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації у 2019 році» - 31.05.2019 – присутні 15
осіб.
«Економічний та інноваційний розвиток об’єднаних територіальних громад
Житомирської, Чернівецької та Київської областей» - 05.09.2019 – присутніх 30 осіб.

Проведено ряд семінарів на тему «Чому в Баранівській ОТГ буде економічно вигідно
тримати корів» с. Кашперівка – 19.11.2019 – присутні
м. Баранівка – 9 осіб, с. Берестівка – 20.11.2019 – присутні 19 осіб, с. Мирославль –
присутні 21 особа, с. Смолдирів – 21.11.2019 – присутні 15 осіб, с. Зеремля – 17 осіб, с.
Вірля – 22.11.2019 – 19 осіб, с. Острожок – 6 осіб, с. Климентіївка – 11 осіб.
Після навчальних заходів 5 родин прийняли рішення про створення сімейної молочної
ферми.
Проведено ряд навчальних заходів для осіб, що стоять на обліку у центрі зайнятості на
тему «Як розпочати свій бізнес», 28.10.2019 – присутніх 25 осіб, 08.11.2019 – 21 особа,
30.10.2019 – 40 осіб.
На утримання Агенції з міського бюджету у 2020 році було виділено:
Сальдо у вигляді основних засобів та мшп станом на 01.01.2020 - 372,84 тис. грн.
Надходження

Сума, тис. грн.

Видатки

Сума тис. грн.

Місцевий бюджет

446,24

Заробітна плата
(директор, гол. бух.,
проектний менеджер)

300,24

Основні засоби та мшп
(ІГС, Баранівська
міська рада)

196,59

Податки (ПДФО,
військовий збір, ЄСВ)

142,44

Основні засоби
(ПРООН)

94,95

Інші видатки (програмне
забезпечення, банківське
обслуговування)

3,20

Грантові кошти

19,75

Основні засоби передані
на БМРЦ та УНСП

24,88

Списання використаних
мшп, знос о/з

11,71

Придбання о/з за грантові
кошти

19,75

Всього:

614,53

Всього:

757,53

98,20

14,11

Сальдо у вигляді основних засобів та мшп станом на 01.01.2021 – 515,84 тис. грн.
Координація роботи по розробці та затвердженню зведеного Плану заходів на
виконання у 2020 році Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної
громади до 2020 року і Плану місцевого економічного розвитку Баранівської міської

об’єднаної територіальної громади. (далі Дорожня карта – 2020), (Рішення 40 сесії 8
скликання №2689 від 12.02.2020 р.)
На виконання завдань Дорожньої карти – 2020:
а) Провели анкетування школярів різних вікових груп в рамках ініціативи "Громада
дружня до дітей та молоді" - Опитування проведено у лютому 2020 року, опитано по вік.
категорії (дорослі – 78 осіб, батьки дітей віком від 0-12 років – 58 осіб, діти 15-24 роки –
125 осіб, діти 13-18 років – 186 осіб, діти 8-12 років – 147 осіб), проведено аналіз
опитувальників та передано інформацію для подальшої роботи у проекті ЮНІСЕФ.
б) Підготовка проекту Договору публічної оферти про права використання логотипу
«Баранівка – органічний простір» (ТМ) юридичними і фізичними особами. Станом на
01.01.2021 договір оферти розміщений на офіційному сайті Агенції «Баранівка органічний простір». (https://bop.baranivka.info/)
в) Загальна програма розроблена
https://drive.google.com/open?id=1pGZ_0LyZUcRorqcwwbxQxuT6IRRXLFqA. Підписано
меморандум про співпрацю з центром зайнятості. В рамках курсу навчальних семінарів
при ЦЗ пройшли навчання 58 учасників; 4 учасника пройшли тренінг "Як збільшити
клієнтів"; 5 учасників пройшли навчання в курсі "Як створити старт - ап". Сформовано
ініціативну групу "Підприємницька Баранівщина", 3 учасниці якої пройшли навчання в
школі організацій розвитку підприємництва від Фонду Східна Європа та створили
громадську організацію для підтримки розвитку підприємництва "Органічний простір"; 8
учасниць прийняли участь в грі "Світ громад". Всього навчання пройшли 78 учасників.
г) Проведення четвертої хвилі опитування мешканців ОТГ - Проведено 4 хвилю
опитування 611 мешканців громади. Попередній звіт презентовано онлайн керівництву
Баранівської міської ради - 25.03.20. Коротка версія звіту оприлюднена на сайті міської
ради.
д) Проведення анкетування представників малих і середніх підприємств ОТГ - Опитано 51
підприємець з Баранівки і 20 - зі старостатів ОТГ.
Підготовлено статутні документи для ГО «Зарічанський колектив мисливців та рибалок
«Короп»» - проведено очищення та зариблення ставку, що знаходиться у мікрорайоні
Зарічча.
Залучено до громади Нідерландську компанію, що має намір інвестувати в економіку
Житомирщини в с. Острожок Баранівської територіальної громади., його партнером в
Україні став пан Олександр Стретович. У найближчій перспективі заплановано здійснити
закупівлю та встановлення відповідного обладнання для виробництва веганських
бургерів, а також проведення промоційної компанії з популяризації зазначеного продукту
в Україні.

Проектна робота
14.02.20 – Подано проект «Об’єднані спортом – згуртовані в громаді! (Будівництво
спортивного залу Баранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. О. Сябрук)» на конкурсний
відбір ДФРР.
21.02.20 - Подано проект «Запровадження послуг соціальний гардероб, ремонт інвалідних
візків та ремонт одягу на території Баранівької ОТГ» на отримання фінансової підтримки
для реалізації мікропроектів від Посольства Федеративної Республіки Німеччини.
23.02.20 – Подано проект «Покращення умов праці соціальних працівників та підвищення
якості наданих послуг для одиноких людей» на програму соціальних інвестицій «Україна
– житниця майбутнього» 2020 від фонду BAYER.
02.03.20 – Подано проект у співпраці з управлінням соціального захисту населення
Баранівської міської ради «Розвиток послуг для дітей з інвалідністю на території
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади» на конкурс від Фонду Родини
Нечитайло.
18.03.20 - Подано проект «Розвиток бізнес середовища Баранівської міської ОТГ
(Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру
за адресою: вул. Звягельська, 7 Б, м. Баранівка, Баранівський район, Житомирська
область)» на конкурс ДФРР – проект переможець. Вартість проекту – 15219,33 тис. грн. –
реалізація проекту у 2021 році.
30.05.20 - 30.07.20 - Подано двічі проект «Гендерні стереотипи, чи старт-ап в успішне
життя?» на конкурс отримання грантів на підтримку МСП, якими володіють та
управляють жінки від Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».
15.06.20 - Підготовлено анкети 4 –х земельних ділянок типу грінфілд для участі у
конкурсі «Золота ділянка 2020» в рамках проекту Польської Допомоги задля «Підвищення
конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько – українського
економічного співробітництва».
01.07.20 – Відібрано Баранівську громаду до реалізації проекту «Підвищення місцевої
соціальної згуртованості та громадської безпеки у громадах Житомирської області» в
межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки
Королівства Нідерландів. В рамках цього проекту підготовлено 3 ініціативи: «Безпека
населення Баранівської ОТГ в пожежно-небезпечний період», «Баранівка - органічний
простір. Баранівка - безпечний простір», «Створення осередка спілкування на селі для
вразливих верств населення» остання ініціатива була відібрана до фінансування - 95,0
тис. грн.
20.08.20 – Спільно з керівником проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу
Баранівської міської ОТГ» підготовлено та подано концептуальну ідею «Сучасний
туристичний простір на основі Поліського регіону (Новоград-Волинський, Баранівка)
джерела культурної спадщини» на конкур від ЄС.

20.09.20 – Підготовлено Проект «Створення комунального підприємства «Баранівський
геріатричний пансіонат» для благодійного фонду «Олива» за дорученням міського голови.
03.11.20 - Спільно з керівником проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу
Баранівської міської ОТГ» підготовлено та подано проект «Зростання підприємництва та
розширення видів діяльності (товарів, послуг) на сільській території Баранівської ОТГ за
програмою секторальної підтримки.
Заходи:
15-16.02 20 - Організація візиту польської дитячої футбольної команди з міста партнера
Луків на турнір з фут-залу ім. В.В. Пустового – Баранівку відвідали - 12 юних футболістів
та 2 тренери.
28.02.20 – Спільно з командою проекту «Молодіжнй кластер органічного бізнесу
Баранівської міської ОТГ», Баранівською міською радою та Баранівської РДА
організовано та проведено «І форум підприємництва в Баранівській міській ОТГ» кількість учасників 200 осіб. – в с. Марківка створено першу сімейну молочну ферму
потужністю на 51 голову ВРХ (станом на 01.01.21 на фермі є 13 корів в т.ч. 7 – дійних). У
с. Лісове планується відкриття ще однієї СМФ.
15.06.20 – Підписано Меморандум про взаємопорозуміння та співпрацю між КУ «АМОР»
та Баранівською районною філією Житомирського обласного центру зайнятості про
спільну діяльність у реалізації проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу
Баранівської міської ОТГ» - проведено ряд навчальних заходів для осіб з числа
безробітних з метою стимуляції населення до самозайнятості.
09.07.20 – Підписано меморандум щодо налагодження стратегічного партнерства та
виконання практичних кроків між ТОВ «Світ громад» та КУ «Агенція місцевого
органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради в рамках реалізації проекту
«Імпакт – інвестиції в розвиток громад»
26.11.20 – Онлайн – зустріч з «Шкільним офіцером поліції» для підлітків Баранівської
територіальної громади.
Звітність:
-

Звіт за 2019 рік по реалізації проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу
Баранівської міської ОТГ».

-

Звіт по проекту програми КУСАНОНЕ（Грантова допомога Уряду Японії по
проектах безпеки людини） - «Проект модернізації медичного обладнання в
Баранівській комунальній центральній районній лікарні Житомирської області».

-

Річна звітність для СОК «Мілка – 2018», СОК «Смолка 2017», СОК «Комора».

Вся інформація про діяльність комунальної установи висвітлюється у соціальній мережі
Фейсбук, де створено сторінку Агенції.
https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/?eid=ARC19esWOblIw6ZwQzVKdnYG_tjG
pwMz4eXWLn89Ce8pqDLb_tx4co3DhGBvlsFthNqQFm2ItlE2mmUc

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 134

Про затвердження старости
Жарівського старостинського округу
Баранівської міської ради
Відповідно до статей 541, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статей 10, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити старостою Жарівського старостинського округу Баранівської
міської ради Левчука Миколу Михайловича.
2. Уповноважити Левчука Миколу Михайловича, старосту Жарівського
старостинського округу як посадову особу органу місцевого
самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною
першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» на території сіл Жари,
Деревищина.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 135

Про затвердження старости
Кашперівського старостинського округу
Баранівської міської ради

Відповідно до статей 541, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статей 10, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Затвердити старостою Кашперівського старостинського округу
Баранівської міської ради Муравського Володимира Євгеновича.
2 Уповноважити Муравського Володимира Євгеновича, старосту
Кашперівського
старостинського округу як посадову особу органу
місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною
першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» на території сіл
Кашперівка, Озерянка, Гриньки.
3 Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 136

Про затвердження старости
Йосипівського старостинського округу
Баранівської міської ради

Відповідно до статей 541,59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 10,14,15 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити старостою Йосипівського старостинського округу
Баранівської міської ради Грановського Олега Миколайовича
2. Уповноважити
Грановського
Олега
Миколайовича,
старосту
Йосипівського старостинського округу як посадову особу органу
місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені
частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» на території
сіл Йосипівка, Табори.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 137

Про затвердження Положення про
відділ організаційної роботи
Баранівської міської ради
Керуючись ч.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до рішення першої сесії восьмого скликання
Баранівської міської ради від 24.11.2020 року №17 «Про затвердження
структури виконавчих органів Баранівської міської ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів» міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити Положення про відділ організаційної роботи (додається).
2.Відповідальність за виконання даного
начальника відділу організаційної роботи.

рішення

покласти

на

3.Вважати таким, що втратило чинність рішення 27 сесії 8 скликання
міської ради від 21.12.2018 р. № 1560.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконавчого комітету Баранівської міської ради Кравчук Т.В.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення 5 сесії 8
скликання
міської
ради
від 26.01.2021р. №137
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організаційної роботи Баранівської міської ради
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1.Відділ організаційної роботи Баранівської міської ради (далі – відділ) є
структурним підрозділом апарату Баранівської міської ради.
1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами інших органів
влади, рішеннями Баранівської міської ради, розпорядженнями міського голови,
чинними нормативно – правовими актами України та цим Положенням.
1.3.Структура та загальна чисельність працівників відділу затверджується
сесією Баранівської міської ради за поданням міського голови.
1.4. Відділ підпорядковується міському голові, а за розпорядженням про розподіл
функціональних обов’язків між керівництвом міської ради – керуючому справами
(секретарю) ради.
1.5.Положення про відділ затверджується сесією Баранівської міської ради.
1.6.Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад
розпорядженням міського голови згідно з чинним законодавством.
1.7.При здійсненні своїх повноважень відділ взаємодіє з органами державної влади,
місцевого самоврядування, іншими структурними підрозділами та спеціалістами
Баранівської міської ради, старостами.
2. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ
2.1.Основними завданнями відділу є:
2.1.1. Здійснення організаційного та методичного забезпечення діяльності
виконавчого комітету та виконавчих органів Баранівської міської ради.
2.1.2.Організація діловодства та роботи зі зверненнями громадян в
Баранівській міській раді.
2.2. Відповідно до завдань відділ здійснює наступні функції:
2.2.1.Забезпечення
річного перспективного та місячного планування роботи
виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради на підставі пропозицій
їх керівників.
2.2.2.Проведення аналізу стану виконання перспективного та місячного планування
роботи виконавчого комітету і структурних підрозділів міської ради та підготовка звітів
про їх виконання.
2.2.3.Розробка місячних планів роботи відділу та місячних календарних планів
основних організаційно-масових заходів міської ради та аналіз стану їх виконання.
2.2.4.Планування роботи постійних комісій міської ради, координаційних рад
виконавчого комітету, інших дорадчих органів ради.
2.2.5.Забезпечення контролю за станом дотримання Регламенту роботи
Баранівської міської ради.
2.2.6.Висвітлення діяльності міського голови та виконавчих органів міської ради у
засобах масової інформації та веб-сайті.
2.2.7.Інформування членів територіальної громади про роботу міської ради, її
виконавчих органів.

2.2.8.Забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради з трудовими
колективами, підприємствами, установами, організаціями територіальної громади.
2.2.9. Інформування обласної державної адміністрації про головні події,
поточну діяльність виконавчих органів міської ради та про виконання органами
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.
2.2.10.Підготовка довідково-інформаційних матеріалів з питань, що належать до
компетенції відділу.
2.2.11.Організаційне забезпечення участі міського голови, секретаря міської
ради, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючої
справами виконавчого комітету у заходах, які проводяться в області, місті, селищі,
селах, містах обласного підпорядкування з нагоди відзначення державних та професійних
свят, пам'ятних дат та ювілеїв.
2.2.12.Підготовка тез виступів міського голови, секретаря міської ради,
першого заступника міського голови питань діяльності виконавчих органів ради,
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами
виконавчого комітету.
2.2.13.Підготовка текстів вітальних листівок, запрошень, виготовлення та
направлення їх адресатам.
2.2.14.Організаційне забезпечення підготовки та проведення загальноміських
заходів з нагоди відзначення державних та професійних свят.
2.2.15.Підготовка проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету,
розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу.
2.2.16.Здійснення експертизи проектів нормативних актів у межах компетенції
відділу, що виносяться на розгляд ради та виконавчого комітету, розпоряджень
міського голови, а також, у разі необхідності, підготовка висновків.
2.2.17.Отримання від підприємств, установ, організацій, незалежно від форм
власності, документів, довідок та інших матеріалів, необхідних для виконання покладених
на відділ завдань у порядку, встановленому чинним законодавством.
2.2.18.Забезпечення підготовки матеріалів до нагородження Почесною грамотою та
Грамотою Верховної Ради України.
2.2.19. Здійснює контроль за дотриманням єдиної системи діловодства, виконання
встановлених правил роботи з документами, Інструкції з діловодства у Баранівській
міській раді, Порядку здійснення діловодства з питань доступу до публічної інформації,
розпорядником якої є Баранівська міська рада та Порядку оформлення та подання запитів
на інформацію, розпорядником якої є Баранівська міська рада, у структурних підрозділах
міської ради.
2.2.20. Здійснює реєстрацію звернень, пропозицій, заяв, скарг, звернень юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців, розпоряджень, наказів обласної державної
адміністрації, обласної ради та інших документів, які надходять до Баранівської міської
ради.
2.2.21. Здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції міської ради.
2.2.22. Організовує особистий прийом громадян міським головою, веде особові
картки прийому громадян, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та
аналізує пропозицій, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення
причин, які породжують обґрунтовані скарги і звернення громадян.
2.2.23. За дорученням міського голови, секретаря ради (виконкому) перевіряє в
структурних підрозділах міської ради стан організації діловодства, роботи із зверненнями
громадян, ведення номенклатури справ.
2.2.24. Здійснює редагування, друкування і розмноження розпоряджень міського
голови, рішень виконавчого комітету та сесій міської ради, інших документів,
забезпечення своєчасного доведення їх до структурних підрозділів міської ради,

виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій, службових осіб та громадян; у
необхідних випадках видає копії, виписки з прийнятих радою документів.
2.2.25. Складає номенклатуру справ відділу та зведену номенклатуру Баранівської
міської ради та її виконавчого комітету.
2.2.26. Слідкує за недопущенням неоднозначних, необґрунтованих або неповних
відповідей на звернення громадян, із порушенням строків, установлених законодавством,
безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам. Готує і надає міському голові,
його заступникам інформацію про факти порушень виконавчої дисципліни та
формального ставлення до розгляду звернень громадян в структурних підрозділах міської
ради.
2.2.26. З’ясовує причини, що породжують повторні звернення громадян,
систематично аналізує випадки безпідставної відмови в задоволенні законних вимог
заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень.
2.2.27. За дорученням міського голови, його заступників або самостійно надсилає
структурним підрозділам міської ради та її виконавчого комітету, підприємствам,
організаціям і установам для розгляду пропозиції, заяви і скарги громадян, картки
особистого прийому громадян для відповідного реагування, отримує від них необхідну
інформацію.
2.2.28. Приймає від структурних підрозділів апарату Баранівської міської ради
архівні документи з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інші
документи, строки зберігання яких не закінчилися.
2.2.30. Веде облік документів, що зберігаються у архіві, у тому числі шляхом
створення та підтримання облікових баз даних.
2.2.31. Організовує користування документами у службових, соціально-правових,
наукових та інших цілях, видає юридичним особам і громадянам у встановленому порядку
архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні у архіві
міської ради
2.2.32. Розгляд пропозицій, заяв, скарг та звернень громадян.
2.2.33. Виконання доручень, наданих міським головою та першим заступником
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
3. ПРАВА ВІДДІЛУ
Для реалізації вищезазначених функцій відділ має право:
3.1.Брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету
міської ради, нарадах, семінарах.
3.2.Одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих
органів, установ, підприємств та організацій міста інформацію, документи, інші
матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.
3.3.За погодженням із першим заступником міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради залучати в установленому порядку спеціалістів
виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій міста та громади для
розгляду питань, що належать до компетенції відділу.
3.4.Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу за погодженням
з першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
3.5.Вносити на попередній розгляд керуючої справами виконавчого комітету
міської ради проекти рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського
голови, доповідні записки, пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу.
3.6.Перевіряти стан планування у виконавчих органах міської ради, вносити
пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.
3.7.Використовувати систему зв'язку і комунікацій, що існують у міській раді.
3.8.Інформувати
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету у
випадках коли відповідні виконавчі органи міської ради, їх підрозділи, або працівники не
надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення завдань відділу.

3.9.Надавати в установленому порядку та в строки, передбачені запитом,
виконавчим органам міської ради документи, довідки та інші матеріали, необхідні
для виконання покладених на них завдань.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1.Організація роботи відділу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з
діловодства у Баранівській міській раді, інших нормативно-правових та розпорядчих
актів.
4.2.Штатний розпис відділу затверджується Баранівським міським головою.
4.3.Вимоги до посади начальника, головних спеціалістів та спеціалістів відділу
встановлюються кваліфікаційним довідником.
4.4.Безпосереднє керівництво відділом здійснює начальник відділу, який
призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно із
законодавством про службу в органах місцевого самоврядування в установленому
порядку за погодженням з сесією Баранівської міської ради. У тому разі, якщо на посаду
начальника відділу претендує кандидат, що вже є посадовою особою місцевого
самоврядування - призначення на посаду може відбуватися шляхом застосування
процедури стажування.
4.5.На час відсутності начальника
відділу його обов'язки виконує головний
спеціаліст з організаційної роботи згідно з розпорядженням міського голови.
4.6.Працівники
відділу
безпосередньо підпорядковані
начальнику
відділу, йому підконтрольні і підзвітні.
5. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ
5.1.У своїй роботі керується нормативно-правовими актами, зазначеними у пункті
1.2 цього Положення, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та
іншими документами, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування.
5.2. Здійснює безпосереднє керівництво відділом, розподіляє обов'язки між
працівниками відділу та складає посадові інструкції працівників.
5.3. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань
та не розголошення відомостей конфіденційного характеру, що стали відомі в
результаті здійснення службових обов’язків.
5.4.Надає в межах своїх повноважень доручення, завдання посадовим особам і
працівникам відділу та контролює їх виконання.
5.5.Вносить пропозиції щодо матеріального заохочення та дисциплінарної
відповідальності працівників відділу.
5.6.Створює умови для систематичного підвищення кваліфікації працівників
відділу, контролює стан трудової та виконавської дисципліни безпосередніх підлеглих.
5.7. Безпосередньо підпорядковується міському голові, а за розподілом
функціональних обов’язків – керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету
Баранівської міської ради, їм підконтрольний і підзвітний.
5.8. Готує та подає на затвердження керуючому справами (секретарю) виконавчого
комітету Баранівської міської ради поточні плани роботи відділу.
5.9. Забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки
нормативних актів міської ради та здійснює експертизу проектів рішень, у межах
компетенції відділу, що вносяться на розгляд міської ради, виконавчого комітету.
5.9.Відповідає за підготовку та зберігання документації відділу відповідно до
Номенклатури справ.
5.10.Організовує роботу з прийому та розгляду звернень громадян.
5.11.Несе відповідальність за дотримання працівниками відділу правил
внутрішнього трудового розпорядку,
ділового етикету, правил та норм охорони
праці, протипожежної безпеки.
5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Ліквідація або реорганізація відділу проводиться відповідно до вимог чинного
законодавства України. Фінансування відділу здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету.
5.2. Міська ради створює умови для ефективної роботи працівників відділу,
підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими робочими місцями, телефонним
зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на відділ
завдань.
5.3.На працівників відділу можуть бути покладені обов’язки, які не передбачені
цим Положенням.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№138

Про затвердження Положення про відділ
юридичної роботи та управління персоналом
Баранівської міської ради
Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», відповідно до рішення
2 позачергової сесії 8 скликання
Баранівської міської ради від 07.12.2020 року № 31 «Про внесення змін до
рішення 1-ї сесії 8 скликання міської ради від 24.11.2020 року № 17 «Про
затвердження структури виконавчих органів Баранівської міської ради,
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» міська рада
ВИРІ ШИЛА:
1. Затвердити Положення про відділ юридичної роботи та управління
персоналом Баранівської міської ради ( додається) .
2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на
начальника відділу юридичної роботи та управління персоналом
Баранівської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
( секретаря) виконавчого комітету Баранівської міської ради
Кравчук Т.В.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
Рішення 5 сесії 8 скликання
від 26.01.2021 р. №138
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ юридичної роботи та управління персоналом
Баранівської міської ради
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ
1.1. Відділ юридичної роботи та управління персоналом Баранівської
міської ради (далі - відділ юридичної роботи та управління персоналом)
утворений за рішенням Баранівської міської ради, відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», є структурним підрозділом
Баранівської міської ради, підпорядкований Баранівському міському голові,
виконавчому комітету Баранівської міської ради.
1.2. Основною метою діяльності відділу є правове забезпечення
діяльності Баранівської міської ради та реалізація державної політики з
питань управління персоналом в органі місцевого самоврядування.
1.3. Відділ юридичної роботи та управління персоналом
підконтрольний і підзвітний Баранівській міській раді, у своїй діяльності
підпорядковується Баранівському міському голові і за розподілом обов’язків
керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Баранівської міської
ради.
1.4. Відділ юридичної роботи та управління персоналом у своїй
діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Верховної
Ради України, актами Міністерства юстиції України, рішеннями Баранівської
міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,
цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
1.5. Положення про відділ юридичної роботи та управління персоналом
та зміни до Положення затверджується рішенням Баранівської міської ради.
Положенням регулюються питання діяльності відділу юридичної роботи та
управління персоналом, організації його роботи, основні завдання та функції,
права, взаємодія, матеріально–фінансова основа, а також інші питання.
Положення про відділ юридичної роботи та управління персоналом діє у
комплексі з посадовими інструкціями працівників відділу.
1.6. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу
юридичної роботи та управління персоналом затверджуються рішенням
Баранівської міської ради.
1.7. Штатний роспис затверджується Баранівським міським головою в
межах граничної чисельності.
1.8. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу
юридичної роботи та управління персоналом, здійснюється розпорядженням
міського голови у встановленому законодавством порядку.

2 ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ
РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
2.1.1. Основними завданнями відділу є організація правової роботи,
спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та
запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативноправових актів Баранівською міською радою та її виконавчими органами , а
також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і
функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України,
захист прав та законних інтересів міського голови , міської ради та її
виконавчих органів у судах та інших органах.
2.1.2. Своєчасне застосування правових норм при здійсненні своїх
повноважень виконавчими органами ради та їх посадовими особами, а
також реалізація державної політики з питань служби в органах місцевого
самоврядування та кадрової роботи в Баранівській міській раді, робота з
кадровим резервом, ведення звітно-облікової інформації з кадрових питань.
2.1.3. Здійснення заходів щодо організації конкурсного відбору,
здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання
посадовими особами місцевого самоврядування декларацій особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, формування, обробка та здійснення обліку особових справ
посадових осіб органів місцевого самоврядування, тощо.
2.1.4. Постійне підвищення результативності та прозорості діяльності
відділу юридичної роботи та управління персоналом; надання якісних
послуг; забезпечення надійного та результативного функціонування
процесів, в яких задіяний відділу юридичної роботи та управління
персоналом.
2.2 Відділ юридичної роботи та управління персоналом відповідно
до покладених на нього завдань:
2.2.1 Забезпечує правильне і неухильне застосування законодавства
Баранівською міською радою та її виконавчими органами, інформує міського
голову про необхідність вжиття заходів до скасування актів , прийнятих з
порушенням діючого законодавства .
2.2.2 Бере участь у підготовці матеріалів, пов’язаних з розробкою
проектів рішень сесій, виконкому та висновків і рекомендацій комісій ради
та інших дорадчих органів. Надає правові висновки щодо проектів , які
вносяться до ради , виконкому та висновків і рекомендацій комісій ради,
розпоряджень голови міської ради.
2.2.3 Бере участь у безпосередньому розробленні проектів нормативноправових актів та проводить експертизу таких актів.
2.2.4. Бере участь у доопрацюванні проектів рішень після їх розгляду
на сесіях та засіданнях виконавчого комітету.
2.2.5 Надає правову допомогу постійним комісіям ради в підготовці
проектів рішень, консультує депутатів з цих питань.

2.2.6 За дорученням міського голови здійснює представництво ради в
судових та інших органах при розгляді справ.
2.2.7 Здійснює підготовку узагальнюючих матеріалів і пропозицій з
правових питань керівництву ради , постійним комісіям, депутатам, членам
ради.
2.2.8 За зверненнями депутатів ради, членів виконавчого комітету
проводить роз’яснення положень законодавства з питань, що відносяться до
компетенції органів місцевого самоврядування .
2.2.9. Виконує іншу роботу , що випливає з його функціональних
обов’язків.
2.2.10. Готує проекти рішень сесій , виконкому та розпоряджень
голови міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.
2.2.11. Забезпечує роботу постійних комісій міської ради, виконання
рішень сесій, виконкому та надання допомоги депутатам та членам
виконкому у реалізації ними своїх повноважень з питань , що належать до
компетенції відділу.
2.2.12. Реалізує державну політику з питань служби в органах
місцевого самоврядування та кадрової роботи в Баранівській міській раді,
узагальнює практику роботи з кадрами.
2.2.13. Здійснює інші повноваження, за дорученням міського голови , в
рамках повноважень відділу юридичної роботи та управління персоналом.
2.3 Відділ юридичної роботи та управління персоналом має право:
2.3.1 Перевіряти додержання законності в структурних підрозділах
Баранівської міської ради.
2.3.2 Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб
виконавчих органів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали,
необхідні для виконання покладених на відділ юридичної роботи та
управління персоналом завдань.
2.3.3 Інформувати Баранівського міського голову у разі покладення на
відділ юридичної роботи та управління персоналом виконання роботи, що не
належить до функцій відділу чи виходить за її межі, а також у випадках, коли
відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші
матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.
2.3.4 Залучати за згодою керівників структурних підрозділів апарату
ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та
інших документів, а також для розробки і здійснення
заходів, які
проводяться відділом юридичної роботи та управління персоналом
відповідно до покладених на нього обов’язків.
2.3.5 Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів,
нарадах, які проводяться в Баранівській міській раді у разі розгляду на них
питань щодо практики застосування законодавства .
2.3.6. Пропозиції відділу юридичної роботи та управління персоналом
щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень,

розпоряджень, наказів , інших актів , що суперечать закону, є обов’язковими
для розгляду Баранівським міським головою .
2.3.7. У разі виявлення невідповідності проекту документу актам
законодавства відділу юридичної роботи та управління персоналом готує
зауваження до такого проекту та повертає його а
доопрацювання
розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту
документу не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, відділ
юридичної роботи та управління персоналом готує юридичний висновок.
2.3.8. Покладення обов’язків не передбачених цим Положенням, і які
не відносяться до правової чи кадрової роботи, не допускається.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ ТА
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
3.1 Начальник відділу юридичної роботи та управління персоналом
здійснює керівництво його діяльністю, розподіляє обов’язки, очолює та
контролює роботу.
3.2. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його
обов’язки виконує працівник відділу відповідно
до розпорядження
Баранівського міського голови.
3.3 Керівництво Баранівської міської ради зобов’язано створити
належні умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників
відділу юридичної роботи та управління персоналом, забезпечити їх
робочими місцями, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та
іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами,
посібниками та літературою з правових питань.
3.4. Відділ організовує свою роботу згідно планів, які складаються на
основі перспективного та поточних планів роботи Баранівської міської ради
та її виконавчих органів, доручень міського голови, функцій відділу.
3.5. При вирішенні питань, що належать до компетенції відділу, відділ
юридичної роботи та управління персоналом використовує у своїй роботі
статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена іншими
виконавчими органами Баранівської міської ради, органами державної влади,
підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності.
3.6. Діловодство відділу юридичної роботи та управління персоналом
ведеться згідно з номенклатурою справ юридичного відділу, Інструкцією з
діловодства у виконавчих органах Баранівської міської ради, вимог
українського ділового мовлення.
3.7. Відділ юридичної роботи та управління персоналом очолює
начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади
розпорядженням міського голови у встановленому законодавством порядку
за результатами конкурсного відбору.
3.8. Організаційно-правовий статус, права, обов`язки, відповідальність
та взаємодія начальника відділу юридичної роботи та управління персоналом
визначаються в окремій посадовій інструкції, яка затверджується міським
головою.

3.9. На посаду начальника відділу юридичної роботи та управління
персоналом призначається особа з вищою юридичною освітою та стажем
роботи в області права не менш як два роки.
4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
4.1. Відділ юридичної роботи та управління персоналом Баранівської
міської ради відповідно до покладених на нього завдань з питань юридичної
роботи:
4.1.1. Забезпечує організацію та координацію правової роботи в
Баранівській міській раді та її виконавчих органах.
4.1.2. Проводить юридичну експертизу на відповідність законодавству
проектів рішень Баранівської міської ради та рішень виконавчого комітету,
проектів розпоряджень міського голови, підготовлених виконавчими
органами Баранівської міської ради:
- готує правові висновки, зауваження до проектів, у разі невідповідності
проектів чинному законодавству;
- погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих
виконавчих органів Баранівської міської ради.
4.1.3. Розробляє проекти рішень Баранівської міської ради, її
виконавчого комітету, проекти розпоряджень міського голови та інших
нормативно – правових актів з питань правового характеру.
4.1.4. Переглядає разом із виконавчими органами Баранівської міської
ради нормативно - правові акти Баранівської міської ради, її виконавчого
комітету, розпорядження міського голови та інші документи з питань, що
належать до їх компетенції, з метою приведення їх у відповідність із
законодавством.
За результатами перегляду готує пропозиції та інформує керівництво
Баранівської міської ради та її виконавчого комітету про необхідність вжиття
заходів для внесення змін до нормативно – правових актів та інших
документів Баранівської міської ради та її виконавчого комітету або їх
скасування.
4.1.5. Готує в установленому порядку звіти, інформаційні, довідкові та
інші матеріали з питань, що належать до компетенції відділу з питань
юридичної роботи.
4.1.6. Разом із заінтересованими виконавчими органами Баранівської
міської ради узагальнює практику застосування законодавства у відповідній
сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд
керівництва Баранівської міської ради та її виконавчого комітету для
вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та
інших документів.
4.1.7. Розглядає проекти нормативно – правових актів та інших
документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до
компетенції Баранівської міської ради та її виконавчого комітету, міського

голови, та готує пропозиції та зауваження до них.
4.1.8. Надає правову допомогу відділам, управлінням та іншим
виконавчим органам Баранівської міської ради, в яких відсутні юридичні
служби, депутатам Баранівської міської ради. Надає необхідну методичну
допомогу з правового забезпечення юридичним службам виконавчих органів
Баранівської міської ради.
4.1.9. Здійснює правове забезпечення діяльності комісій, робочих груп,
інших консультативно-дорадчих органів, створених Баранівською міською
радою, її виконавчим комітетом, міським головою, до складу яких входять
спеціалісти відділу юридичної роботи та управління персоналом.
4.1.10. Аналізує за дорученням міського голови матеріали, що надійшли
від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи в
апараті Баранівської міської ради, а також отримані за результатами
перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що
характеризують стан дотримання законності в Баранівській міській раді та її
виконавчому комітеті, готує правові висновки за фактами виявлених
правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.
4.1.11. Здійснює правову експертизу колективного договору між
адміністрацією та трудовим колективом апарату Баранівської міської ради,
приймає участь в його укладанні.
4.1.12. Бере участь у підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на
виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і
законних інтересів Баранівській міської ради та її виконавчого комітету, а
також в установленому порядку погоджує (візує) проекти договорів за
наявності погодження (візи) керівників заінтересованих виконавчих органів
Баранівської міської ради. Перевіряє відповідність договірних документів
вимогам законодавства та судовій практиці.
4.1.13. Організовує в установленому порядку претензійну та позовну
роботу в Баранівській міській раді, здійснює контроль за її проведенням.
4.1.14. Забезпечує представлення інтересів Баранівській міської ради та
її виконавчого комітету (за дорученням міського голови) в судах та інших
органах.
4.1.15. Розглядає за дорученням міського голови заяви та скарги
громадян з питань, які носять правовий характер; забезпечує правове
супроводження особистого прийому громадян міським головою, та під час
проведення ним прямих телефонних ліній.
4.1.16. Забезпечує в установленому порядку надання безоплатної
первинної правової допомоги суб’єктам права на безоплатну первинну
правову допомогу.
4.1.17. Організовує та проводить роботу відділу юридичної роботи та
управління персоналом Баранівської міської ради.
4.1.18. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань
працівників Баранівської міської ради.

4.1.19. Сприяє в організації проходження стажування спеціалістівюрисконсультів виконавчих органів Баранівської міської ради в відділі
юридичної роботи та управління персоналом.
4.1.20. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо
вдосконалення правової роботи; вживає заходи до впровадження кращих
форм і методів діяльності юридичного відділу; разом із виконавчими
органами Баранівської міської ради визначає потребу в юридичних кадрах
для забезпечення правової діяльності Баранівської міської ради та її
виконавчих органів.
4.1.21. Бере участь у здійсненні організаційно – практичних заходів
щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження майна.
4.1.22. Подає пропозиції міському голові про притягнення до
відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не
віднесено до компетенції іншого виконавчого органу Баранівської міської
ради).
4.1.23. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про
працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає міському голові
письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
4.1.24. Забезпечує систематизований облік, зберігання та практичне
застосування законів України і інших підзаконних нормативно-правових
актів при підготовці проектів рішень Баранівської міської ради, її
виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови, інших
документів, забезпечує підтримання їх у контрольному стані.
4.1.25. Забезпечує: доступ до публічної інформації (у тому числі й у
формі відкритих даних), розпорядником якої він є, а також своєчасне надання
такої інформації, її достовірність і повноту.
4.2. Відділ юридичної роботи та управління персоналом Баранівської
міської ради відповідно до покладених на нього завдань з питань управління
персоналом:
4.2.1. Забезпечує організацію роботи з питань управління персоналом в
Баранівській міській раді.
4.2.2. Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах
та їх ефективне використання.
4.2.3. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення
працівників до службової кар’єри, забезпечення їх
безперервного навчання.
4.2.4. Документальне
оформлення
проходження
служби в органах місцевого самоврядування та трудових
відносин.
4.2.5. Забезпечує реалізацію державної політики з
питань управління персоналом та служби в органах
місцевого самоврядування в апараті міської ради.
4.2.6. Готує методичні матеріали з питань управління
персоналом та служби в органах місцевого самоврядування.
4.2.7. Разом з іншими структурними підрозділами

міської ради визначає щорічну та перспективну потребу в
кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації службовців органів місцевого
самоврядування та керівників підпорядкованих підприємств,
установ та організацій, забезпечує укладання відповідних
угод із закладами освіти.
4.2.8. Проводить
роботу
з
резервом
кадрів
працівників апарату міської ради, осіб, які претендують на
посади заступників міського голови, керуючого справами
(секретаря) виконавчого комітету, керівників та заступників
керівників самостійних структурних підрозділів міської
ради.
4.2.9. Контролює добір і розстановку кадрів в апараті
міської ради.
4.2.10. Приймає від претендентів на посади службовців
органів місцевого самоврядування відповідні документи та
подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи
щодо організації конкурсного відбору.
4.2.11. Розглядає та вносить керівництву пропозиції
щодо проведення стажування кадрів.
4.2.12. Готує матеріали про призначення на посади та
звільнення з посад працівників апарату міської ради,
керівників
та
заступників
керівників
самостійних
структурних
підрозділів
міської
ради,
керівників
підпорядкованих підприємств, установ та організацій.
4.2.13. Оформляє документи про прийняття Присяги та
присвоєння
рангів
службовцям
органів
місцевого
самоврядування, вносить про це записи до трудових книжок.
4.2.14. Обчислює стаж роботи та служби в органах
місцевого самоврядування працівників апарату Баранівської
міської ради.
4.2.15. Готує
документи
та
матеріали
щодо
продовження терміну перебування на службі в органах
місцевого
самоврядування
та
призначення
пенсій
працівникам.
4.2.16. Здійснює організаційне забезпечення і приймає
участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної
оцінки виконання посадовими особами покладених на них
завдань і обов'язків, а також контролює проведення цієї
роботи у самостійних структурних підрозділах міської ради
та підпорядкованих установах та організаціях.
4.2.17. Забезпечує підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації кадрів.
4.2.18. Здійснює
організаційні
заходи
щодо
своєчасного щорічного подання посадовими особами

відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру
та належне їм майно.
4.2.19. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян,
надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що
належать до компетенції відділу.
4.2.20. Веде облік відпусток працівників і контролює їх
надання.
4.2.21. Заповнює, зберігає і видає трудові книжки
працівників відповідно до законодавства України.
4.2.22. Ознайомлює
працівників
з
правилами
внутрішнього трудового розпорядку та етичної поведінки
посадових осіб місцевого самоврядування Баранівської
міської ради.
4.2.23. Забезпечує облік та підготовку наказів міського
голови з особового складу, про відпустки та про
відрядження.
4.2.24. Організовує облік робочого часу керівництва
апарату Баранівської міської ради та відділу юридичної
роботи та управління персоналом.
4.2.25. Оформлює відпустки і листки непрацездатності
працівників структурних підрозділів апарату Баранівської
міської ради.
4.2.26. Оформлює і видає виписки із трудових книжок
працівників про стаж роботи для оформлення пенсій,
надання допомоги тощо.
4.2.27. Організовує систематичний контроль за станом
трудової дисципліни, оформлює розпорядження міського
голови за матеріалами щодо її порушників для накладення
на них дисциплінарного стягнення.
4.2.28. Проводить
іншу
роботу,
пов'язану
із
застосуванням законодавства про працю та службу в органах
місцевого самоврядування.
4.3. Відділ юридичної роботи та управління персоналом здійснює свою
діяльність з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання
корупції, очищення влади, доступу до публічної інформації, захисту
персональних даних.
4.4. Виконує й інші функції за дорученням міського голови.
5. ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ
5.1. Відділ юридичної роботи та управління персоналом взаємодіє з:
5.1.1. Виконавчими органами Баранівської міської ради:
- організаційним відділом щодо розгляду звернень громадян, запитів на
публічну інформацію, участі в особистому прийомі громадян міським

головою, нарадах та інших заходах, організованих організаційним відділом;
забезпечення роботи відділу юридичної роботи та управління персоналом
матеріальними (канцелярія, меблі тощо) ресурсами; щодо планування роботи
відділу; участі у сесіях Баранівської міської ради, нарадах та інших заходах,
що проводяться Баранівською міською радою; надання правової допомоги
депутатам Баранівської міської ради; щодо розгляду та виконання
контрольних документів з правових питань; здійснення діловодства;
прийняття участі у засіданнях виконавчого комітету Баранівської міської
ради;
- відділом бухгалтерського обліку щодо оплати праці, лікарняних
працівників, обліку робочого часу працівників відділу; виплати матеріальної
допомоги;
- з іншими виконавчими органами Баранівської міської ради відділ
юридичної роботи та управління персоналом взаємодіє з питань що
відносяться до компетенції відділу.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 139

Про затвердження статуту
комунального підприємства «Полісся»
Баранівської міської ради у новій редакції
Керуючись ст. 57 Господарського кодексу України, ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення Баранівської районної ради від
24.11.2020 №19 «Про прийняття у комунальну власність Баранівської міської ради
комунального підприємства «Полісся» Баранівської районної ради із спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Баранівського району», враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити статут комунального підприємства «Полісся» Баранівської міської ради
у новій редакції, що додається.
2.Уповноважити директора комунального підприємства «Полісся» Баранівської
міської ради (Строєв І.М.) провести державну реєстрацію нової редакції статуту
відповідно до вимог чинного законодавства України.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну комісію з питань
бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення 5 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
№139 від 26.01 2021 р.

Статут
комунального підприємства
«Полісся»
Баранівської міської ради
(нова редакція)

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Назва підприємства: Комунальне підприємство «Полісся» Баранівської
міської ради. Скорочена назва: КП "Полісся".
1.2. КП „Полісся" є підприємством комунальної власності територіальної
громади Баранівської міської ради з правом найму робочої сили.
1.3. Власником підприємства є Баранівська міська рада, а функції управління
передані відділу з питань спільної власності територіальної громади
виконавчого апарату міської ради.
1.4. КП

"Полісся"

діє

на

принципах

комунальної

власності,

несе

відповідальність за результати своєї виробничо-господарської діяльності, за
виконання взятих зобов'язань перед партнерами по угодах, сплатах платежів
до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, трудовим колективом
згідно з діючим законодавством України та даним Статутом.
1.5.

КП "Полісся" є юридичною особою, має самостійний закінчений

баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку та
кутовий штамп із своїм найменуванням та інші необхідні для його діяльності
штампи і бланки.
СТАТТЯ 2. ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ.
2.1. Поліграфічна діяльність, яка полягає у друкуванні газет, періодичних
видань, книг, бланків та іншої друкованої продукції.
2.2. Користування атракціонами, ігровими автоматами (крім тих, що
передбачають грошову винагороду), настільними і комп’ютерними іграми,
більярдами, дитячими містечками безпеки руху.
2.3. Роздрібна торгівля товарами, сувенірами, виробами народних промислів,
декоративно-ужиткового мистецтва тощо.
2.4. Ремонт побутових приладів теле – відеоапаратури.

2.5.

З дозволу сесії міської ради та голови міської ради надання

підприємствам, установам, організаціям та приватним підприємцям в оренду
вільних приміщень для їхньої господарської діяльності.
2.6.

Здійснення постійного контролю за роботою усіх підрозділів

комунального підприємства .
2.7. Здійснення контролю за технічним станом обладнання та техніки
комунального підприємства, упровадження

в його роботу найновіших

удосконалень і досягнень техніки.
2.8. Здійснення контролю за виконанням

працівниками діючих правил

безпечного ведення робіт, дотримання правил з техніки безпеки та пожежної
безпеки.
2.9. Своєчасне складання та надання заявок на матеріально-технічне
постачання.
2.10. Надання платних послуг по охороні і господарській діяльності
іншим організаціям, установам і підприємствам.
2.11. Підтримка у належному стані адмінбудинків та інших будівель
Баранівської міської ради;
- задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у послугах та його
продукції;
- отримання доходів і реалізація на цій основі інтересів засновника, а також
економічних та соціальних інтересів трудового колективу;
2.12. Надання послуг по:
- комунально-побутовому обслуговуванню

підприємств, установ і

організацій;
-

експлуатації

котелень,

систем

опалення,

водопостачання

водовідведення;
- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
- прибирання приміщень, прилеглих територій, здійснення їх охорони;
- благоустрій та озеленення територій;
- веденню капітального будівництва;

та

- виконанню робіт по капітальному та поточному ремонту;
- перевезенню вантажів, обробці грунту, збиранню врожаїв
2.13. Надання платних послуг по виконанню робіт з використанням
автомобільної, грунтообробної, дорожньої та іншої спецтехніки
- інші види діяльності не заборонені законодавством України.

С Т А Т Т Я 3. Ю Р И Д И Ч Н И Й С Т А Т У С П І Д П Р И Є М С Т В А .
3.1. Підприємство є юридичною особою з правами та обов'язками,
передбаченими

чинним

законодавством,

має

самостійний

баланс,

розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи, фірмові
бланки зі своєю назвою. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство
набуває з дня державної реєстрації.
3.2. У своїй діяльності Підприємство керується чинним законодавством
України, Господарським кодексом України, рішеннями Баранівської міської
ради та цим Статутом.
3.3.

Підприємство

діє

за

принципами

повного

госпрозрахунку,

самофінансування, самоокупності.
3.4.

Підприємство забезпечує фінансування витрат по організації своєї

дільності, соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню працівників.
3.5.

Підприємство,

за

погодженням

з

Органом

управління,

безпеку

виробництва,

встановлює форми, системи і розміри оплати праці.
3.6.

Підприємство

зобов'язане

забезпечити

санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я його працівників.
3.7.Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства
здіійснюється за згодою Органу управління.
3.8 Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Органу
управління.
3.9 Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті
немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах.

СТАТТЯ 4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти,
а також кошти,

вартість яких відображається в

самостійному балансі

підприємства.
4.2. Майно підприємства є спільною власністю Баранівської міської ради
і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Підприємство
володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном відповідно до
чинного законодавства.
Підприємство не має права передавати, продавати, обмінювати, здавати в
оренду іншим підприємствам, організаціям, громадянам майно спільної
власності без згоди Баранівської міської ради.
4.3. Джерелами формування майна є:
- майно, передане йому Органом управління;
- доходи, отримані від господарської діяльності, від здачі в оренду
нежитлових приміщень, надання експлуатаційних послуг, а також від інших
видів господарської діяльності;
- капітальні інвестиції та субвенції з районного бюджету;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і
громадян;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян
у встановленому законодавством порядку;
- фінансова підтримка з міського бюджету;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
4.4.

Списання

майна

Підприємства

здійснюється

у

порядку,

встановленому Органом управління.
4.5. Підприємство має право здавати в оренду майно з дозволу Органу
управління в порядку, встановленому Органом управління.

4.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного
законодавства.
4.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення її майнових
прав

громадянами,

юридичними

особами

і

державними

органами,

відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

СТАТТЯ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
5. 1. Підприємство, за погодженням з Органом управління майном,
визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність, виходячи
з попиту на послуги і роботи, що ним надаються, а також необхідності
забезпечити виробничий та соціальний розвиток Підприємства, підвищення
доходів.
5.2.Підприємство

самостійно

здійснює

матеріально-технічне

забезпечення своєї діяльності через систему прямих угод (контрактів), або
через товарні біржі та інші посередницькі організації, як України, так і інших
держав.
5.3. Підприємство для здійснення своєї статутної діяльності має право:
-вступати у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, у
тому
числі, на договірних засадах на виконання робіт, спільної діяльності;
-утворювати, за погодженням з Органом управління, структурні
підрозділи, дочірні підприємства, філії, необхідні для господарської
діяльності і затверджувати Положення про них;
-здійснювати інші види діяльності, що не суперечать установчим
документам, не заборонені законодавством України та сприяють вирішенню
поставлених завдань.
5.4. Підприємство:

-забезпечує своєчасну сплату платежів та інших відрахувань згідно з
чинним законодавством;
-здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт
основних фондів та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
- закуповує необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та
установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує
додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки
безпеки, соціального страхування;
- забезпечує своєчасні розрахунки по заробітній платі з працівниками
підприємства;
- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів
та забезпечення екологічної безпеки.
5.5.

Підприємство здійснює бухгалтерський, податковий, оперативний

облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
Керівник

Підприємства

та

головний

бухгалтер

несуть

персональну

відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та
статистичної звітності.
5.6.

Відносини Підприємства з іншими суб'єктами підприємницької

діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності
здійснюється на підставі укладених договорів.

СТАТТЯ 6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І
САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
6.1. Орган управління, здійснюючи управління Підприємством:
-

приймає

рішення

про

створення,

реорганізацію

та

припинення

Підприємства;
затверджує Статут Підприємства та зміни до нього;
- призначає на посаду та звільняє з посади керівника Підприємства;

- приймає рішення про передачу у повне господарське відання Підприємства
майна, що є власністю територіальної громади;
-

вирішує

питання

відчуження

майна,

що

перебуває

у

повному

господарському віданні Підприємства;
- погоджує передачу в оренду та умови договорів оренди майна, що
перебуває

у

повному

господарському

віданні

Підприємства

згідно

Положення, затвердженого Органом управління;
- надає дозвіл на списання майна, що перебуває у повному господарському
віданні Підприємства згідно Положення, затвердженого Органом управління
;
- встановлює показники ефективності використання

майна і

щорічно

заслуховує звіт керівника про результати виконання показників;
- здійснює фінансовий контроль за діяльністю підприємства;
- погоджує структуру та штати підприємства;
- здійснює розподіл прибутку Підприємства згідно п. 7.2. Статуту;
- погоджує форми, системи оплати праці працівників Підприємства;
- погоджує тарифи на послуги, що реалізуються Підприємством;
-здійснює

інші

повноваження,

передбачені

законодавством

України,
рішеннями ради та цим статутом.
6.2. Оперативне управління (керівництво) Підприємством здійснює
його директор.
6.3. Наймання директора здійснюється Органом управління шляхом
укладення з ним контракту.
6.4. Директор Підприємства:
- самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що
віднесені до компетенції Органу управління;
- діє на засадах єдиноначальності;
- затверджує, за погодженням з Органом управління, структуру та штати
підприємства;

- приймає на роботу (укладає договори з працівниками), звільняє працівників
підприємства та головного бухгалтера;
- затверджує Положення про відокремлені підрозділи, філії, інші структурні
підрозділи, які створюються відповідно до діючого законодавства;
- розпоряджається, у межах своїх повноважень, майном підприємства, у тому
числі і його коштами;
- у межах своїх повноважень приймає рішення, видає накази та інші акти з
питань, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- відповідно до умов колективного договору Підприємства застосовує заходи
заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує складання кошторису доходів та видатків Підприємства, подачу
квартальної та річної фінансової звітності;
- забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання,
а також майнового стану Підприємства, за який несе матеріальну
відповідальність згідно з чинним законодавством;
- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх
установах та організаціях;
- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків
розрахунковий та інші рахунки;
- несе відповідальність за формування та виконання кошторису доходів і
видатків Підприємства;
- виконує інші обов'язки.
Орган управління не має права втручатися в оперативну діяльність
Підприємства.
6.5. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються
загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи.
6.6. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності
Підприємства, виробляються і приймаються за участю трудового колективу
та уповноваженого ним органу і відображаються у колективному договорі.
Колективним договором також регулюються питання охорони праці,

виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією
Підприємства.
6.7. Право укладення колективного договору від імені адміністрації
надається директору, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним
органу.

СТАТТЯ 7. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства с прибуток (чистий дохід).
7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття
матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати
відсотків по кредитах банків, внесків, передбачених законодавством України
податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні
фонди, розподіляється за рішенням Органу управління. Орган управління,
розподіляючи прибуток, спрямовує його до районного бюджету, на інвестиції
підприємства.
7.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття
витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю:
Фонд

розвитку

виробництва;

Фонд споживання;
Резервний фонд;
Інші фонди.
7.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок відрахувань
від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Кошти Фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази
Підприємства. Напрямки витрат Фонду визначаються кошторисом.
7.3.2. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються
згідно з чинним законодавством.

Директор Підприємства, за погодженням з Органом управління, обирає
форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри
тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород,
надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче
встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної
плати.
Відносини з громадянами в усіх сферах господарської діяльності
здійснюються на основі договорів. Підприємство вільне у виборі предмету
договору,

визначенні

зобов'язань,

будь-яких

інших

умов

господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та
Статуту.
7.3.3. Резервний фонд Підприємства утворюється в розмірі 3 відсотків
Фонду споживання і призначається для покриття витрат, які пов'язані з
відшкодуванням збитків та позапланових втрат.
7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є
доходи,
частина прибутку, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу
цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового
колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження,
включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.
7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями
і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі
договорів.
7.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з
чинним законодавством України.
7.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці,
життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів
трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за
участю директора Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

7.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з
чинним законодавством України.
СТАТТЯ 8. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Підприємство припиняється у результаті передання усього свого
майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам
(злиття, приєднання, поділ, перетворення) або у результаті ліквідації за
рішенням Органу управління, а у випадках, передбачених чинним
законодавством, - за рішенням суду.
8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється Органом управління. До складу ліквідаційної комісії входять
представники Органу управління, Підприємства в особі його органу
управління.
Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій
кредиторам визначаються Органом управління.
В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з
чинним законодавством.
8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює
наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає
ліквідаційний баланс і подає його Органу управління.
8.4. При припиненні Підприємства працівникам, які звільняються,
гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового
законодавства України.
8.5. Ліквідація підприємства вважається завершеною, а підприємство
таким що припинило свою діяльність з моменту виключення його з
державного реєстру.
Секретар міської ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№140

Про затвердження Положення про
службове житло
Керуючись ст. ст. 140, 146 Конституції України, Житловим кодексом України, п. 30
ст. 26, п. 1 ч. а) ст. 29, ст. 59, п.5, 7 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», пунктом 3 Положення про порядок надання службових жилих приміщень і
користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів
Української РСР від 4 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення»,
враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної
власності, транспорту та зв’язку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Положення про службове житло, що додається.
2.Затвердити Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі
приміщення, що додається
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну комісію з питань
бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення 5 сесії 8 скликання
від 26 січня 2021р. № 140
Положення
про службове житло, що знаходяться в комунальній власності Баранівської міської
ради
I. Загальні положення
1.1. Дане положення призначене для врегулювання питання щодо придбання,
використання, передачі в оренду, відчуження та порядку приватизації службового житла,
що знаходиться в комунальній власності Баранівської міської ради.
1.2. Службовим житлом, що знаходиться в комунальної власності Баранівської міської
ради є квартири, будинки та інші житлові приміщення призначені для проживання .
1.3. Службові жилі приміщення призначаються для заселення громадянами, які у зв'язку з
характером їх трудових відносин повинні проживати за місцем роботи або поблизу від
нього. Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення
затверджено постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.88 №37.
1.4. Придбання службового житла міською радою проводиться відповідно до Закону
України "Про публічні закупівлі" та Житлового кодексу України. У випадках, коли ціна
житла, що планується придбати, не перевищує суми, необхідної для проведення тендеру,
купівля житла проводиться на загальних засадах.
1.5. Службове житло надається для проживання вищевказаним особам на період їх
повноважень на відповідних посадах та на договірних засадах .
1.6. Службове житло знаходиться у комунальній власності Баранівської територіальної
громади в особі Баранівської міської ради та перебуває на балансі Баранівської міської
ради .
2. Порядок придбання службового житла
2.1. Придбання службового житла Баранівською міською радою проводиться в разі
потреби забезпечення даним житлом осіб, які працюють на підприємствах, установах чи
організаціях, що обслуговують жителів громади (згідно переліку категорій працівників,
яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого рішенням міської
ради) та не мають власного житла для проживання, на час виконання ними своїх
службових обов'язків.
2.2. В разі виникнення потреби в придбанні службового житла міською радою
приймається рішення про придбання житла, в якому зазначається вид житла (квартира,
будинок), сума коштів, яка виділяється для придбання житла та визначаються
відповідальні за проведення даної закупівлі.
2.3. Придбання службового житла на вторинному ринку здійснюється на конкурсних
засадах. Для придбання житла на вторинному ринку розпорядженням голови міської
ради утворюється конкурсну комісію та затверджує її склад. Конкурсна комісія
утворюється у складі не менше 5 осіб, в тому числі: по одному представнику від
постійних комісій міської ради. Голова конкурсної комісії – заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів , який входить до загального складу конкурсної
комісії. У разі потреби голова конкурсної комісії може залучати до її роботи експертів та
консультантів.
2.4. До основних завдань конкурсної комісії належить: опублікування оголошення з
інформацією про проведення конкурсу та його результати в засобах масової інформації та
на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради.
В інформації зазначаються вимоги до житла, яке буде придбане, вартість за 1 м² загальної
площі житла, перелік документів, що необхідно надати до конкурсної комісії, адреса,
номер телефону і режим роботи конкурсної комісії, строк подання документів (не менш як

10 днів), дата і місце проведення конкурсу; розгляд конкурсних пропозицій (протягом 10
робочих днів); визначення переможця (переможців) конкурсу.
2.5. За результатами проведення конкурсу складається протокол. Відповідальні за
проведення конкурсу: голова та секретар комісії.
2.6. Фізичні та юридичні особи, які бажають запропонувати житло для продажу на
конкурсі, повинні надіслати (надати) до конкурсної комісії у закритому вигляді з
позначкою «На конкурс» такі документи, а саме:
 Заява про участь у конкурсі із зазначенням: найменування юридичної особи,
прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження, номера
телефону; прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання, номера
телефону, e-mail;
 Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб),
засвідчена в установленому порядку;
 Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних
осіб);
 Копії всіх сторінок паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової
картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і
мають відмітку в паспорті);
 Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство (для юридичних осіб);
 Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;
 Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності
(відсутності) обтяжень;
 Нотаріально засвідчені копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно або
інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна
реєстрація права власності на нерухоме майно;
 Нотаріально засвідчені копії витягу про державну реєстрацію прав власності на
нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно;
 Засвідчена в установленому порядку копія технічного паспорта на квартиру,
будинок.
За рішенням конкурсної комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші
документи.
Відповідальність за достовірність наданих документів несе Учасник конкурсної
пропозиції .
2.7. Вимоги для об’єкта закупівлі (житла – квартири):
житло (будинок, квартира) повинно бути запропоноване у житлових будинках на
вторинному ринку; житло (будинок, квартира) повинно відповідати встановленим
санітарнотехнічним вимогам і придатним для проживання (енергозабезпечення, газ,
водопостачання).
2.8. Вимоги щодо вартості житла: Вартість житла, запропонованого учасниками на
конкурс не повинна перевищувати показники опосередкованої вартості спорудження
житла в Житомирському регіоні, затвердженої наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на відповідний
період, якщо інше не передбачено законодавством. Загальна та житлова площа житла, що
придбавається, повинна відповідати нормативно-правовим актам для кожної категорії осіб
та членів їх сім’ї.
2.9. Продавець несе всі витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі –
продажу житла.

2.10.Учасник під час визначення вартості житла та надання конкурсної пропозиції
повинен врахувати витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою
передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).
3. Умови проведення конкурсу .
3.1. Розгляд конкурсних пропозицій здійснюється протягом десяти робочих днів з дати
кінцевого терміну їх подання.
3.2. Конкурсні пропозиції оцінюються на предмет відповідності конкурсній документації.
Конкурсні пропозиції, надіслані після кінцевого строку їх подання або надіслані з
порушенням вимог конкурсної документації, не приймаються та не розглядаються.
3.3. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи
юридичних осіб. У випадках, коли подано одним учасником конкурсу, пропозиція якого
відповідає вимогам конкурсної документації, тоді комісія приймає протокольне рішення
про розгляд питання щодо укладення договору на придбання житла відповідно до вимог
законодавства з єдиним заявником.
3.4. Переможцем визначається учасник конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну
пропозицію, що відповідає визначеним вимогам (рівні між собою технічні, комунікаційні
характеристики), за якою вартість придбання 1 м² загальної площі житла на вторинному
ринку в Баранівській територіальній громаді є найнижчою серед запропонованих.
3.5. За результатами аналізу конкурсних пропозицій складається протокол, в якому
зазначаються результати конкурсу. Підписаний протокол є підставою для укладання
міською радою договору купівлі-продажу житла (квартири).
3.6. Результати проведення конкурсу повідомляються всім учасникам конкурсу, що
приймали в ньому участь.
3.7. Складення та подання звітності про використання коштів міського бюджету, а також
контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в порядку,
визначеному законодавством.
3.8. Після завершення процедури придбання житла воно зараховується до комунальної
власності та на баланс Баранівської міської ради з обов’язковим включенням до числа
службових у відповідності до вимог чинного законодавства.
3.9. Жиле приміщення включається до числа службових рішенням сесії міської ради .
Облік службових жилих приміщень у всіх будинках, незалежно від їх належності,
здійснюється відділом містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної
власності Баранівської міської ради та звітності виконавчого комітету Баранівської
міської ради після прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про включення
жилого приміщення до числа службових. Службові жилі приміщення обліковуються в
журналі обліку службових жилих приміщень.
3.10. До числа службових може бути включено тільки вільне жиле приміщення. Жиле
приміщення виключається з числа службових, якщо відпала потреба в такому його
використанні, а також у випадках, коли в установленому порядку воно виключено з числа
жилих.
3.11. Сам по собі факт проживання в службових жилих приміщеннях робітників і
службовців, які припинили трудові відносини з підприємством, установою, організацією
за власним бажанням, не є підставою для виключення цих приміщень з числа службових.
Виключення жилого приміщення з числа службових проводиться на підставі клопотання
підприємства, установи, організації рішенням виконавчого комітету міської ради. Про
виключення жилого приміщення з числа службових у журналі обліку службових жилих
приміщень робиться відповідна відмітка.
4. Передача службового житла в оренду
4.1. Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення,
затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

4.2. Службові жилі приміщення надаються незалежно від перебування працівників на
квартирному обліку, без додержання черговості та пільг, установлених для забезпечення
громадян житлом. У разі недостатності службових жилих приміщень для забезпечення
всіх працівників відповідних категорій, зазначені приміщення надаються, виходячи з
інтересів забезпечення нормальної діяльності підприємства, установи, організації .
4.3. Службове жиле приміщення має бути благоустроєним стосовно до умов даного
населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.
4.4. При наданні службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати
особами різної статі, старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють
на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть проживати
в одній кімнаті з членами своєї сім'ї.
4.5. Не допускається також заселення квартири, збудованої для однієї сім'ї, двома і більше
сім'ями або двома і більше одинокими особами.
4.6. Службові жилі приміщення надаються у межах 13,65 квадратного метра жилої площі
на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в
даному населеному пункті, визначеному в установленому порядку. Службове жиле
приміщення може бути надано з перевищенням указаного вище максимального розміру,
якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру) .
4.7. Для одержання службового жилого приміщення відповідний працівник подає заяву
на ім’я голови міської ради. До заяви додається:
 клопотання керівника підприємства, установи, організації про виділення
службового житла працівнику;
 документ, що підтверджує право власності на жиле приміщення (витяг з
Держреєстру);
 довідка з місця проживання про склад сім’ї і реєстрацію.
4.8. Службові жилі приміщення надаються за рішенням виконавчого комітету міської
ради. У рішенні зазначається, посада або виконувана робота особи, якій надається
службове жиле приміщення, склад її сім'ї, розмір приміщення, що надається, кількість
кімнат у ньому та адреса. Перед винесенням рішення про надання службового жилого
приміщення обов’язково роз'яснюється працівникові особливості договору найму
зазначеного приміщення.
4.9. Громадяни, вказані в рішенні про надання службового жилого приміщення, дають
письмове зобов'язання про звільнення займаного службового жилого приміщення після
звільнення з роботи , яка надає право на отримання службового приміщення . Рішення
про надання службового жилого приміщення може бути переглянуто до видачі ордера,
якщо виявляться обставини, які не були раніше відомі й могли вплинути на вказане
рішення. Службові жилі приміщення, що звільняються, надаються особам, які мають
право на їх одержання, в порядку, встановленому цим Положенням.
4.10. На підставі рішення сесії міської ради про надання службового жилого приміщення
Виконавчий комітет міської ради видає громадянинові спеціальний ордер (додаток № 1),
який є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення. Ордер
дійсний протягом 30 днів. Ордер вручається громадянинові, на ім'я якого він виданий, або
за його дорученням іншій особі. При одержанні ордера пред'являються паспорти (або
документи, що їх замінюють) членів сім'ї, включених до ордера.
4.11. При вселенні в службове приміщення особа здає корінець ордера голові житлової
комісії міської ради.
4.12. Корінець ордера зберігається на протязі усього терміну користування житловим
приміщенням, як службовим.
4.13.Ордер на службове жиле приміщення може бути визнаний недійсним у порядку,
встановленому законодавством.

4.14. Передача жилого службового приміщення здійснюється на основі договору найму
службового житла (Додаток 2). Договір підлягає достроковому розірванню в разі
припинення трудових відносин особи, що є наймачем, на підприємстві, організації чи
установі району.
5. Користування службовими жилими приміщеннями
5.1. На підставі спеціального ордера укладається договір найму службового житла.
5.2. Наймач службового жилого приміщення вправі проживати в ньому разом з членами
своєї сім’ї. Наймач вправі, у встановленому порядку, за письмовою згодою всіх членів
сім’ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним службове жиле приміщення
свою дружину, (чоловіка), дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їхніх
неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно.
5.3. Наймач службового жилого приміщення і члени його сім’ї зобов’язані додержуватися
умов договору найму службового жилого приміщення і правил користування жилими
приміщеннями, утримання жилого будинку.
5.4. Наймач службового жилого приміщення і члени його сім'ї зобов'язані:
5.4.1. Додержуватися умов договору найму службового житла і правил користування
жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і прибудинкової території;
5.4.2. Щомісяця своєчасно вносити квартирну плату й плату за комунальні послуги
(водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) за затвердженими в
установленому порядку ставками й тарифами;
5.4.3. Дбайливо ставитися до наданого жилого приміщення і його обладнання, проводити
на умовах і в порядку, що визначаються законодавством України, за свій рахунок
поточний ремонт займаного приміщення, а при звільненні приміщення здати його в
належному стані;
5.4.4. Зберігати чистоту й порядок у жилих приміщеннях, на прилеглій території та в
інших місцях загального користування;
5.4.5. Ощадливо витрачати електричну енергію, воду і газ;
5.4.6. Суворо додержуватись правил пожежної безпеки при користуванні електричними,
газовими та іншими приладами й обладнанням;
5.4.7. Брати участь у благоустрої й озелененні прилеглої до житла території, охороні
зелених насаджень, обладнанні, ремонті і належному утриманні огорожі та підсобних
приміщень.
5.5. Пільги з оплати квартири та комунальних послуг встановлюються чинним
законодавством.
5.6. До користування службовими жилими приміщеннями не застосовуються правила:
- про бронювання жилого приміщення (статті 73 - 76 Житлового кодексу УРСР;
- про обмін жилого приміщення (статті 79 - 83, 85 Житлового кодексу УРСР), у тому числі
з наймачем іншого службового жилого приміщення;
- про зміну договору найму жилого приміщення (статті 103 - 106 Житлового кодексу
УРСР);
- також до користування службовими жилими приміщеннями не застосовуються норми
Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду».
5.7. Мешканцям забороняється:
- проводити переобладнання й перепланування приміщень без відповідного дозволу на
проведення робіт від міської ради;
- зберігати в жилих приміщеннях легкозаймисті й горючі рідини, вибухонебезпечні
матеріали та речовини, що забруднюють повітря;
- у період з 23 до 7 години включати на підвищену гучність телевізійну, магнітофонну і
радіоапаратуру, грати на музичних інструментах та створювати інший шум, що порушує
спокій громадян;
5.8.Переселення мешканців з одного жилого приміщення в інше, без дозволу керівника
підприємства (установи, організації), забороняється.

5.9. В разі невиконання наймачем своїх зобов'язань щодо своєчасної (щомісячної) оплати
вказаних послуг, наймодавець має право розірвати договір з наймачем та звернутися до
суду для захисту своїх інтересів та відшкодування збитків.
5.10. Поточний та капітальний ремонт приміщень, що знаходяться в загальному
користуванні та приміщень, що перебувають у відособленому користуванні громадян
провадиться за рахунок мешканців.
5.11. Орендна плата за користування службовим житлом встановлюється за погодженням
сторін. Інші особливості, щодо використання службового житла, що орендується,
визначаються договором оренди.
6. Звільнення наданого службового житла
6.1. Працівники, що припинили трудові відносини з підприємством (установою,
організацією) підлягають виселенню з службового приміщення в місячний термін з
усіма особами, які з ними проживають, без надання іншого жилого приміщення.
6.2. Працівники у разі отримання житла у постійне користування, зобов'язані невідкладно
звільнити та здати займане ними службове житлове приміщення органу, який надав це
приміщення, або його правонаступнику.
6.3. Наймодавець зобов'язаний прийняти службову жилу площу згідно з актом прийманняпередачі, до якого додаються дефектний акт житлового приміщення, довідка про сплату
квартирної плати та комунальних послуг та підтвердження про зняття працівника та
членів його сім'ї з реєстраційного обліку. Після цього працівнику видається довідка про
здачу службової жилої площі.
6.4. Працівник, що звільнився з місця роботи і має стаж менше ніж 10 років, підлягає
виселенню зі службового жилого приміщення з усіма особами, які з ним проживають, без
надання іншого жилого приміщення, крім випадків, передбачених чинним
законодавством.
6.5. Для цього керівник підприємства (установи, організації), в разі звільнення працівника
повинен видати припис про звільнення службової квартири, про що
інформується Баранівська міська рада.
6.6. Без надання іншого жилого приміщення не може бути виселено:
- які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації за клопотанням якої їм надали
службове жиле приміщення, не менш як десять років;
- осіб, що звільнені з посади, у зв’язку з якою їм було надано жиле приміщення, але не
припинили трудових відносин з підприємством, установою, організацією;
- пенсіонерів по старості, персональних пенсіонерів, членів сім'ї померлого працівника,
якому було надано службове жиле приміщення; інвалідів праці I і II груп, інвалідів I і II
груп з числа військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
- осіб, звільнених у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації або за
скороченням чисельності чи штату працівників;
6.7. У разі визнання ордера на службове жиле приміщення недійсним унаслідок
неправомірних дій осіб, які одержали ордер, вони підлягають виселенню без надання
іншого жилого приміщення.
6.8. Списання жилих приміщень з бухгалтерського обліку здійснюється згідно з актами на
списання основних засобів.
6.9. Громадян, які самоправно зайняли жилу площу, виселяють без надання їм іншого
жилого приміщення.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

Додаток
до рішення 5 сесії 8 скликання
від 26 січня 2021р. № 140

Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення
1. Молоді спеціалісти-лікарі, що прибули на вакантні посади в КНП «Баранівська
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради, КНП "Центр ПМСД" Баранівської
міської ради в укомплектуванні яких є першочергова необхідність та які мають потребу в
житлі
2. Лікарі, призначені на вакантні посади в КНП «Баранівська центральна районна
лікарня»Баранівської міської ради, КНП "Центр ПМСД" Баранівської міської ради в
укомплектуванні яких є першочергова необхідність та які мають потребу в житлі.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

Додаток 1
до Порядку
Виконавчий комітет Баранівської міської ради
_________20__ року

Виконавчий комітет Баранівської міської ради
_________20__ року

КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА НА СЛУЖБОВЕ
ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ
N серія _______

ОРДЕР НА СЛУЖБОВЕ
ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ
N серія _______

Ордер виданий гр.
____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Ордер виданий гр.
____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

з сім'єю з ___ чоловіка на право зайняття службового жилого
приміщення житловою площею ____ кв. м, яке складається з
_________кімнати
(кількість кімнат)

з сім'єю з ___ чоловіка на право зайняття службового жилого
приміщення житловою площею ____ кв. м, яке складається з
_________кімнати
(кількість кімнат)

у квартирі - комунальна
(ізольована, комунальна)
за адресою:
_________________________________________________
(вулиця, проспект, провулок)

у квартирі - комунальна
(ізольована, комунальна)
за адресою:
_________________________________________________
(вулиця, проспект, провулок)

будинок _____ корпус______ кімната _____

будинок _____ корпус______ кімната _____

Підстава видачі ордера – рішення виконавчого комітету
№_____від _______ р.

Підстава видачі ордера – рішення виконавчого комітету
№_____від _________р.

Дані про особу, на ім'я якої видано ордер:
_____________________________________________________
_____________________
(місце роботи і посада)

Дані про особу, на ім'я якої видано ордер:
_________________________________________________________
_________________
(місце роботи і посада)

Склад сім'ї :
№
Прізвище, ім'я по
п/п
батькові

Склад сім'ї :
№
Прізвище, ім'я по
п/п
батькові

Родинні відносини з
особою, на ім'я якої
видано ордер

1

1

Заступник міського голови

Родинні відносини з
особою, на ім'я якої
видано ордер

__________

__________

Ордер одержав(ла)__________
___________
(дата одержання) (підпис)

Заступник міського голови

________________
(печатка)

Цей ордер є єдиною підставою для
вселення в надане службове жиле
приміщення
При вселенні ордер здається до
відповідної
житлово-експлуатаційної
організації
Ордер дійсний протягом 30 днів

Додаток 2
до Порядку

Договір
найму службового житла
м. Баранівка

" "
р.

_ 20

Ми,
що
нижче
підписалися,
__________________________________________
(повна
назва
Власника)________________________________________________
код ЄДРПОУ _______________________,
місцезнаходження
якого:________________________________________________
(адреса)
(надалі - Власник) в особi ______________________________________________,
(посада,
П.І.Б.)
який
діє
на
підставі
_________________________________________________,
(назва,
дата,
№
документа)
________________________________________________________________
(повна назва Підприємства)______________________________________________
код ЄДРПОУ _____________________,
місцезнаходження якого:________________________________________________
(адреса)
(надалі - Підприємство) в особі _________________________________________,
(посада,
П.І.Б.)
який
дiє
на
підставі
_________________________________________________,
(назва,
дата,
№
документа)
та ________________________________________________________________
(ПІП
користувача)
ідентифікаційний номер_____________________, (надалі – Користувач),
Уклали цей Договір про наведене нижче:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Власник передає, а Користувач приймає в користування житлове приміщення
(квартиру, будинок) (надалі - Житло), що є об’єктом комунальної власності Баранівської
міської ради, розташоване за адресою:
__________________________________________________________________.
1.1.1. Житло складається з ____ кімнат, які знаходяться на __ поверсі, _____-поверхового
будинку, загальною площею ______ м2, житловою площею _____ м2.
1.1.2. Вартість Житла, визначена згідно зі звітом про оцінку майна станом на «___»
__________20__
р.
і
становить
__________
грн.
1.2.Житло передається в користування з метою надання службового житла громадянам,
які перебувають на час передачі Житла у трудових відносинах з Підприємством.

1.3.Стан Житла на момент укладення договору (коротка технічна характеристика стану
майна) визначається в акті приймання – передачі за узгодженим висновком Власника,
Підприємства та Користувача щодо необхідності проведення його поточного ремонту.
1.2.
На момент передачі, капітального ремонту Житло не потребує.
2.

УМОВИ

ПЕРЕДАЧІ

ТА

ПОВЕРНЕННЯ

ОРЕНДОВАНОГО

МАЙНА

2.1. Користувач вступає у користування Житлом у термін, указаний у Договорі, але не
раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Житла
(Додаток 1).
(В акті приймання – передачі житла зазначити технічний стан та забезпеченість
об’єкта користування інженерними комунікаціями.)
2.2. Передача Житла в користування не тягне за собою виникнення в Користувача або
Підприємства права власності на це Житло. Житло залишається у комунальній власності
Баранівської міської ради в особі Власника, а Користувач користується ним на умовах
цього Договору.
2.3. У разі припинення цього Договору Житло повертається Користувачем Власнику у
порядку, встановленому при передачі Житла Користувачу. Житло вважається поверненим
Власнику
з
моменту
підписання
сторонами
акта
приймання-передачі.
2.4. Обов‘язок по складанню акта приймання-передачі покладається на Власника.
3. ОБОВ‘ЯЗКИ Користувача
3.1. Користувач зобов'язується:
1.1.1. За актом приймання-передачі прийняти Житло
3.1.2. Використовувати Житло відповідно до його призначення та умов цього
Договору.
3.1.3. В місячний термін з моменти отримання в користування Житла, укласти угоди з
підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг, своєчасно та у повному
обсязі їх сплачувати, не допускати заборгованості.
У випадку заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги більше 3-х місяців,
Власник порушує перед Підприємством питання про відшкодування заборгованості за
рахунок заробітної плати Користувача.
У випадку заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги більше 6-ти
місяців, Власник порушує перед Підприємством питання про відшкодування
заборгованості за рахунок заробітної плати Користувача та розірвання цього договору
з виселенням Користувача без надання іншого житлового приміщення.
3.1.4. Утримувати Житло у технічному стані згідно акту приймання-передачі,
запобігати його пошкодженню та псуванню, своєчасно проводити необхідний
поточний ремонт за рахунок власних коштів, які не підлягають компенсації.
3.1.5. На умовах, визначених співвласниками інших житлових приміщень
багатоквартирного будинку, приймати участь в утриманні прилеглої території у
належному стані, сплачувати витрати на її прибирання і очистку, витарти на
обслуговування теплових, електричних та вентиляційних мереж, їх необхідний
поточний ремонт, а при необхідності забезпечити доступ експлуатуючих організацій
до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту. У разі виникнення

аварійної ситуації забезпечити доступ протягом всієї доби. Виконувати усі санітарні
правила.
3.1.6. За свій рахунок проводити протипожежні заходи, нести матеріальну
відповідальність за збитки, спричинені пожежею, що виникла в приміщенні з вини
Користувача.
3.1.7. Забезпечувати безперешкодний доступ у будь-який час до Житла представників
Власника\Підприємства для перевірки його використання за цільовим призначенням та
дотримання Користувачем умов договору.
Надавати Власнику\Користувачу за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо
Житла.
3.1.8. У разі припинення або розірвання Договору негайно повернути Власнику
одержане від нього Житло у належному стану, не гіршому, ніж на час передачі його в
користування, з усіма зробленими в ньому поліпшеннями та відшкодувати
Підприємству збитки у разі погіршення стану або втрати (часткової або повної) Житла
з вини Користувача.
3.2. Користувач не має права передавати третім особам свої права та обов’язки за цим
Договором.
3.3. Згідно умов цього Договору, Підприємство виступає поручителем і гарантує перед
Власником за збереження Житла Користувачем та дотримання умов цього Договору.
4. ПРАВА Користувача
4.1.Користувач має право:
4.1.1.За згодою Власника поліпшувати Житло у порядку, встановленому чинним
законодавством. Вартість здійснених Користувачем поліпшень не підлягає компенсації.
При проведенні Користувачем капітального ремонту чи перепланування приміщення,
останній несе матеріальну відповідальність за якість ремонту та пошкодження, викликані
ремонтом в будинку, де знаходиться Житло.
Зміна функціонального призначення Житла не допускається.
Не пізніше 3-х місяців після закінчення ремонтних робіт, пов’язаних з переплануванням,
яке спричинило зміну конструктивних елементів Житла або його частини, Користувач
зобов’язується сплатити витрати з виготовлення технічного паспорту на це Житло.
4.1.2. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати Житло відповідно до
законодавства з урахуванням типових умов договору страхування. 4.2.В результаті
виконання умов цього Договору, Користувач не відповідає за зобов`язаннями
Власника\Підприємства.
5. ОБОВ’ЯЗКИ Власника
5.1. Власник зобов’язується:
5.1.1. Передати Користувачу Житло, згідно з розділом 2 цього Договору по акту
приймання-передачі.
5.1.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачу користуватися Житлом на умовах
цього Договору.
6. Обов’язки Підприємства
6.1. Підприємство зобов’язане:
здійснювати періодичний моніторинг використання Житла за призначення та у
відповідності до умов Цього договору, за результатами моніторингу повідомляти
Власника
про
кожен
випадок
неналежного
їх
виконання.

щорічно інформувати Власника щодо потреби подальшого використання Житла як
службового.
7. ПРАВА Власника\Підприємства
7.1. Власник/Підприємство має право:
7.1.1. Контролювати наявність, технічний стан, використання Житла за призначенням.
7.1.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання
у разі:
- невикористання Житла відповідно до умов цього Договору;
- погіршення стану Житла;
- порушення, невиконання (або неналежного виконання) умов Договору.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов‘язань за цим Договором, у тому числі
зміну або розірвання його в односторонньому порядку, крім випадків, передбачених цим
Договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством
України.
8.2. Власник не відповідає за зобов‘язаннями Підприємства або Користувача.
8.3. Власник не несе відповідальності за технічний стан комунікацій.
8.4. Користувач не відповідає за зобов’язаннями Власника і Підприємства.
8.5. Користувач відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є
правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не
може бути звернене на Житло, передане в користування у відповідності до умов цього
договору.
8.6. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Власника або Користувача.
8.7. Підприємство виступає поручителем і гарантує перед Власником за збереження
Житла Користувачем та дотримання ним умов цього Договору.
8.8. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються за згодою
сторін. Якщо згоди не було досягнуто, спір передається на розгляд до господарського
суду.
8.9. Якщо Користувач допустив погіршення технічного стану Житла або його загибель,
він повинен відшкодувати Власнику збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель
Житла сталися не з його вини.
У випадку необхідності відшкодування завданих збитків коштом Користувача, на вимогу
Власника таке відшкодування здійснюється Підприємством шляхом виконання грошового
зобов’язання з відшкодування завданих збитків з утриманням коштів заробітної плати
Користувача до повного відшкодування завданих збитків.
8.10. Власник не несе відповідальності за нанесені збитки Користувачу внаслідок аварії
інженерних комунікацій, які знаходяться в Житлі, наданому Користувачу в користування,
або за його межами.
8.11. У разі звільнення Користувачем Житла всупереч вимогам цього Договору, а також
без складання Акту прийому-передачі, Користувач несе матеріальну відповідальність за
нанесені у зв‘язку з цим збитки в повному їх розмірі.
8.12. За майно, залишене Користувачем у приміщенні після оформлення акта прийомупередачі, Власник відповідальності не несе.

9.

СТРОК

ЧИННОСТІ, УМОВИ

ЗМІНИ

ТА

ПРИПИНЕННЯ

ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту скріплення його підписами і печатками (за
наявності) Сторін.
9.2.Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку його дії.
9.3.Зміни і доповнення до договору допускаються в односторонньому порядку у випадках,
передбачених цим Договором.
Інші зміни та доповнення до Договору допускаються за взаємної згоди сторін та
оформляються додатковою угодою до Договору.
9.4.Цей Договір може бути розірвано Власником в односторонньому порядку за наявності
підстав, передбачених цим Договором.
В інших випадках даний Договір може бути розірвано лише за згодою сторін або згідно з
рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством
України, за позовом однієї із сторін.
9.5. Після закінчення строку дії Договору користування Житло має бути звільнено і
передано Власнику за актом приймання-передачі.
9.6. Реорганізація Власника або перехід права власності на Житло третім особам не є
підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою
чинність для нового Власника Житла (його правонаступників), за винятком випадку
приватизації Житла Користувачем.
9.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
- приватизації Житла Користувачем;
- знищення (загибелі) Житла;
- достроково за ініціативою Власника за наявності підстав, визначених цим Договором,
або за взаємною згодою сторін або за рішенням господарського суду.
9.8.У разі припинення або розірвання цього Договору Житло протягом трьох робочих днів
повертається Власнику Користувачем.
9.9. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним
законодавством.
9.10. Цей Договір укладено в 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу:
1-й примірник – Власникові;
2-й примірник – Користувачу;
3-й примірник - Підприємству.
10.

Юридичні

ВЛАСНИК:
МП

адреси

сторін,

банківські

КОРИСТУВАЧ :
МП

реквізити,

контактний

ПІДПРИЄМСТВО:
МП

телефон:

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 141

Про надання дозволу на передачу
в оренду та включення до Переліку першого типу об’єктів,
що знаходяться у комунальній власності Баранівської
міської ради
Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в
оренду державного та комунального майна затвердженого Постановою КМУ від
03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»,
Постановою КМУ від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди
державного майна», розглянувши лист директора КП «ПОЛІССЯ» Баранівської міської
ради Строєва І.М. від 18.01.2021р №5, з метою ефективного та раціонального
використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності Баранівської
міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної
власності, транспорту та зв’язку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку першого типу об’єкти,
що знаходяться у комунальній власності Баранівської міської ради та підлягають передачі
в оренду на аукціоні, а саме:
№ Балансоутримув
з/ ач
п

Назва
об’єкта

Місцезнаход
ження
об’єкта

1.

КП «ПОЛІССЯ»
Баранівської
міської ради

Нежитлове
приміщення
1-11

Площа
об’єкта
оренди
кв. м.
м. Баранівка, 57,1
вул.
Поліська, 7

2.

КП «ПОЛІССЯ»
Баранівської
міської ради

Нежитлове
приміщення
1-12

м. Баранівка, 30,5
вул.
Поліська, 7

Характерист
ика

Термін

Для
розміщення
офісних
приміщень
Для
розміщення
офісних
приміщень

5 років

5 років

3.

КП «ПОЛІССЯ»
Баранівської
міської ради

Нежитлове
приміщення
1-13

м. Баранівка, 8,6
вул.
Поліська, 7

Для
розміщення
офісних
приміщень

5 років

4.

КП «ПОЛІССЯ»
Баранівської
міської ради

Нежитлове
приміщення
1-22

м. Баранівка, 31,4
вул.
Поліська, 7

Для
розміщення
офісних
приміщень

5 років

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

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№142

Про надання дозволу на передачу
в оренду та включення до Переліку другого типу об’єкта,
що знаходиться у комунальній власності Баранівської
міської ради

Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
від 03.10.2019р. №157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в
оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»,
Постановою КМУ від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди
державного майна», розглянувши лист в.о. начальника управління Нікітчиної Н.В. від 28.12.2020р.
№ 923, з метою ефективного та раціонального використання нерухомого майна, що належить до
комунальної власності Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку другого типу об’єкт, що
знаходиться у комунальній власності Баранівської міської ради та підлягає передачі в оренду без
аукціону, а саме: нежитлові приміщення першого поверху адміністративної будівлі Баранівської
міської ради(каб.№17,18) загальною площею 18,9 кв.м., що розташовані за адресою м. Баранівка,
вул.Соборна, 20, для розміщення спеціалістів відділу адміністрування всіх видів соціальної
підтримки населення управління соціального захисту населення.
2.Затвердити умови передачі майна в оренду нежитлових приміщень, зазначених в пункті 1
цього рішення:
2.1 Розмір орендної плати встановити - 1 грн. в рік.
2.2 Строк оренди – 5 років.
3. Баранівській міській раді замовити виготовлення незалежної експертної грошової оцінки
об’єктів, що передаються в оренду.
4. Звіти про незалежну експертну грошову оцінку подати на затвердження сесії Баранівської
міської ради.
5.Уповноважити міського голову укласти договори оренди нерухомого майна згідно з
вимогами чинного законодавства.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну комісію з питань бюджету
та комунальної власності, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№143

Про виключення з Переліку першого типу об’єкту,
що знаходиться у комунальній власності
Баранівської міської ради
Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в
оренду державного та комунального майна затвердженого Постановою КМУ від
03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»,
Постановою КМУ від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди
державного майна», розглянувши лист начальника КП «Трудовий архів Баранівського
району» Шемчук Т.Ф. від 12.01.2021р №3, з метою ефективного та раціонального
використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності Баранівської
міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної
власності, транспорту та зв’язку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Виключити з Переліку першого типу об’єкт, що знаходиться у комунальній власності
Баранівської міської ради, а саме: частину службового приміщення площею 27,3 кв.м., що
розташоване за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна 10 затвердженого рішенням 2
позачергової сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 07 грудня 2020 року №35.
2.Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності
Баранівської міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в електронній
торговій системі відповідно до вимог чинного законодавства України.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну комісію з питань
бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№144

Про внесення змін до договору
оренди нерухомого майна
Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в
оренду державного та комунального майна затвердженого Постановою КМУ від
03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»,
розглянувши лист начальника КП «Трудовий архів Баранівського району» Шемчук Т.Ф.
від 12.01.2021р №3, з метою ефективного та раціонального використання нерухомого
майна, що належить до комунальної власності Баранівської міської ради, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та
зв’язку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Погодити внесення змін до договору оренди нерухомого майна комунальної власності
Баранівської міської ради від 14.12.2020 №50/69, а саме збільшити загальну площу
орендованих приміщень на 27,3 м.кв.
2.Доручити орендодавцю укласти додаткову угоду про внесення змін до договору
оренди щодо збільшення орендованої площі згідно вимог чинного законодавства.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну комісію з питань
бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021року

№145

Про затвердження звітів про незалежну
(експертну) оцінку нежитлових приміщень
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Цивільним
кодексом України, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку приміщення першого поверху
адміністративної будівлі Баранівської міської ради загальною площею 201,0 кв.м., що
знаходяться за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 20 ринкова вартість об’єкта
незалежної оцінки становить 356842,00грн (триста п’ятдесят шість тисяч вісімсот сорок
дві гривні нуль копійок) без врахування ПДВ, незалежна оцінка виконана суб’єктом
оціночної діяльності ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
2.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку нежитлового приміщення
загальною площею 62,3кв.м., що знаходяться за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 16
ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 124351,00 грн (сто двадцять чотири
тисячі триста п’ятдесят одна гривня нуль копійок) без врахування ПДВ, незалежна оцінка
виконана суб’єктом оціночної діяльності ДП «Науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою».
3. Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку на частину службового
приміщення загальною площею 106,6кв.м., що знаходяться за адресою: м. Баранівка, вул.
Соборна, 12 ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 201616, 00 грн (двісті
одна тисяча шістсот шістнадцять гривень нуль копійок) без врахування ПДВ, незалежна
оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ДП «Науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою».
4.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку на нежитлове приміщення
загальною площею 67,5кв.м., що знаходяться за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 16
ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 133650,00грн. (сто тридцять три
тисячі шістсот п’ятдесят гривень нуль копійок) без врахування ПДВ, незалежна оцінка
виконана суб’єктом оціночної діяльності ДП «Науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою».
5.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку на частину нежитлових
приміщення загальною площею 81,9 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Баранівка, вул.
Соборна, 12 ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 159050,00грн (сто
п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятдесят гривень нуль копійок) без врахування ПДВ, незалежна
оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ДП «Науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою».

6.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку на нежитлові приміщення першого
поверху адміністративної будівлі Баранівської міської ради загальною площею 18,9 кв.м.,
що знаходяться за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 20 ринкова вартість об’єкта
незалежної оцінки становить 42500,00грн. (сорок дві тисячі п’ятсот гривень нуль копійок)
без врахування ПДВ, незалежна оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльностіДП
«Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
7.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку на частину приміщення в
терапевтичному корпусі лікарні загальною площею 166,3 кв.м., що знаходяться за
адресою: м.Баранівка, вул. Звягельська, 66 ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки
становить 361536,00 грн. (триста шістдесят одна тисяча п’ятсот тридцять шість гривень
нуль копійок) без врахування ПДВ, незалежна оцінка виконана суб’єктом оціночної
діяльності ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
8.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 146

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади з метою
передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного
кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України,
згідно з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім
земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р.
№2498-VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних
громад, на території яких вони розташовані, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної
громади:
1.1. Місюрі Ользі Олександрівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею
0,0020 га для будівництва індивідуальних гаражів із земель запасу житлової та
громадської забудови, розташованої в ХХХХХ.
1.2. Мирончук Тетяні Григорівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею
1,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.3. Осташевській Ларисі Олександрівні , яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 0,15 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ.
1.4. Осташевській Ларисі Олександрівні , яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 0,12 га для ведення індивідуального садівництва із земель колективних
сільськогосподарських підприємств, що припинені, розташованої за межами ХХХХХ.
1.5. Осташевському Сергію Олеговичу , який проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 0,12 га для ведення індивідуального садівництва із земель колективних
сільськогосподарських підприємств, що припинені, розташованої за межами ХХХХХ.
1.6. Осташевському Сергію Олеговичу , який проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 0,26 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ.
1.7. Дзюбаку Юрію Васильовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною
площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в ХХХХХ.

1.8. Вінярському Віктору Даниловичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 0,3400 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.9. Гранківській Ганні Миколаївні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.10. Ковальчуку Михайлу Васильовичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.11.Шеріпітко Марії Василівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею
0,8200 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.12. Станєвій Олені Іванівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею
1,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.13. Кухарському Сергію Миколайовичу , який проживає в ХХХХХ,
орієнтовною площею 0,12 га для ведення індивідуального садівництва із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої ХХХХХ.
1.14. Корейбі Тетяні Володимирівні , яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 0,10 га для ведення індивідуального садівництва із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої ХХХХХ.
1.15. Корейбі Тетяні Володимирівні , яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських
споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої ХХХХХ.
1.16. Рибачку Миколі Петровичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею
0,5500 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.17. Бондарчук Ларисі Анатоліївні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 0,9000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.18. Максимовичу Юрію Миколайовичу , який проживає в ХХХХХ,
орієнтовною площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та
господарських споруд із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої
ХХХХХ.
1.19. Поліщуку Валерію Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 0,0900 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.20. Вовк Ользі Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею
0,2000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.21. Кучмій Олені Миколаївні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею
0,6000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.22. Заліщуку Миколі Петровичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.23. Радчук Олександрі Костянтинівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.24. Рибаку Юрію Олександровичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.

1.25. Федорчук Іванні Василівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.26. Шабаровській Тетяні Петрівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.27. Трушківському Сергію Олександровичу, який проживає в ХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
1.28. Трушківському Олександру Петровичу, який проживає в ХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХ.
2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади з метою
передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного
кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України,
згідно з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім
земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р.
№2498-VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних
громад, на території яких вони розташовані, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної
громади:
1.1. Трушківській Олені Олексіївні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район
колгоспного саду) Баранівського району, Житомирської області.
1.2. Плісак Дарії Олександрівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район
колгоспного саду) Баранівського району, Житомирської області.
1.3. Брусу Анатолію Олексійовичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район
колгоспного саду) Баранівського району, Житомирської області.
1.4. Брус Галині Петрівні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район
колгоспного саду) Баранівського району, Житомирської області.
1.5. Брусу Богдану Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район
колгоспного саду) Баранівського району, Житомирської області.

1.6. Данілову Олегу Ігоровичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район
колгоспного саду) Баранівського району, Житомирської області.
1.7. Данілову Євгену Ігоровичу, який проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район
колгоспного саду) Баранівського району, Житомирської області.
1.8. Даніловій Владі Валеріївні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Смолдирів (район
колгоспного саду) Баранівського району, Житомирської області.
2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, Баранівській
міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Громадянам
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року
№ 147
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади з метою
передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного
кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України,
згідно з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім
земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р.
№2498-VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних
громад, на території яких вони розташовані, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки загальною площею 9.2874 га (кадастровий номер: ХХХХХХ).
1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність:
1.1.1 Дреусу Василю Вікторовичу який проживає по ХХХХХ, орієнтовною
площею 2,00 га.
2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру.
Громадянам протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та
передачі земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення
вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року
№ 148
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади з метою
передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного
кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України,
згідно з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім
земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р.
№2498-VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних
громад, на території яких вони розташовані, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки загальною площею 49.0561 га (кадастровий номер: ХХХХХ).
1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)
за межами ХХХХХ, з подальшою передачею у власність:
1.1.2 Максимовичу Юрію Миколайовичу який проживає по ХХХХХ,
орієнтовною площею 2,00 га.
1.1.3 Вітте Петру Олександровичу який проживає по ХХХХХ, орієнтовною
площею 2,00 га.
2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру.
Громадянам протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та
передачі земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення
вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади з метою
передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,40,118,125,126 Земельного
кодексу України, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України,
згідно з яким землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім
земельних ділянок, які на день набрання чинності Законом України від 10.07.2018 р.
№2498-VІІІ перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних
громад, на території яких вони розташовані, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки загальною площею 49.0561 га (кадастровий номер:
1820685800:04:000:1269).
1.1 Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу (16.00) на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03)
за межами с.Суємці Баранівського району Житомирської області, з подальшою
передачею у власність:
1.1.1 Чубар Оксані Анатоліївні яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею
2,00 га.
1.1.2 Чубару Наумові Сергійовичу який проживає по ХХХХХ, орієнтовною
площею 2,00 га.
1.1.3 Лазюті Анні Сергіївні яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 2,00
га.
1.1.4 Вітте Діані Алиївні яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 2,00 га.
2. Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади,
Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру.
Громадянам протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою
на розгляд сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та

передачі земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення
вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 149

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об’єднаної територіальної громади
з метою передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12,32,33,
40,118,125,126,1861 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади та передати безоплатно у власність земельні ділянки:
1.1. Хоменку Василю Івановичу, який проживає в ХХХХХ, земельна ділянка площею
0,2500 з кадастровим номером ХХХХХ, для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХ.
1.2. Кравчук Наталії Петрівні, яка проживає в ХХХХХ, земельна ділянка площею
0,1330 з кадастровим номером ХХХХХ, для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХ.
1.3. Самчуку Михайлу Володимировичу,який проживає по ХХХХХ земельна ділянка
площею 0,0712 з кадастровим номером ХХХХХ для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХ
1.4. Письменюку Миколі Савичу,який проживає по ХХХХХ земельна ділянка площею
0,2500 з кадастровим номером ХХХХХ для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХ
1.5. Карпюк Світлані Володимирівні, земельна ділянка площею 1,9801 га в т.ч площа1,9801(рілля) з кадастровим номером ХХХХХ для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях ХХХХХ.
1.6. Короченко Олені Володимирівні,яка проживає ХХХХХ земельна ділянка площею
0,2300 з кадастровим номером ХХХХХ для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХ
1.7. Дітківській Олесі Ігорівні, земельна ділянка площею 3,7010 га в т.ч площа-3,2206
га (рілля) з кадастровим номером ХХХХХ, площа- 0,4804 га (пасовище) з кадастровим

номером ХХХХХ для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні
ділянки розташовані на землях реформованого КСП «Полісся» за межами ХХХХХ.
1.8. Трушківському Володимиру Леонідовичу, який проживає в ХХХХХ, земельна
ділянка площею 0,0982 га з кадастровим номером ХХХХХ, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХ.
1.9. Цимбалюк Діні Василівні, земельна ділянка площею 2,5408 га в т.ч площа-2,5408
га (рілля) з кадастровим номером ХХХХХ для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях ХХХХХ.
1.10. Панчуку Володимиру Олександровичу, земельна ділянка площею 3,8600 га в т.ч
площа-2,2800 га (рілля) з кадастровим номером ХХХХХ, площею -0,9600 га (сіножаті) з
кадастровим номером ХХХХХ, площею -0,6200 га (пасовища) з кадастровим номером
ХХХХХ, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки
розташовані на землях ХХХХХ.
1.11. Іщуку Івану Михайловичу,який проживає по ХХХХХ земельна ділянка площею
0,1930 з кадастровим номером ХХХХХ для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХ.
1.12. Письменюку Олегу Миколайовичу, який проживає по ХХХХХ земельна ділянка
площею 0,2500 з кадастровим номером ХХХХХ для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХ.
1.13. Поляковій Галині Петрівні, земельна ділянка площею 2,6738 га в т.ч площа2,6738 га (рілля) з кадастровим номером ХХХХХ для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Земельні ділянки розташовані на землях ХХХХХ.
1.14. Мирончук Любові Олексіївні, яка проживає по ХХХХХ земельна ділянка
площею 0,2110 з кадастровим номером ХХХХХ для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд ХХХХХ.
1.15. Цимбалюк Марії Іванівні, яка проживає по ХХХХХ земельна ділянка площею
0,2500 з кадастровим номером ХХХХХ для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд по ХХХХХ.
1.16. Джунь Андрію Ігоровичу та Джунь Святославу Ігоровичу,у спільну сумісну
власність , площею 0,0892 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд по ХХХХХ
. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ.
2.Передати Решетнік Ользі В’ячеславівні, яка проживає по ХХХХХ, земельну
ділянку площею 0,0725 га для будівництва та обслуговування житлового будинку із
земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в ХХХХХ. Кадастровий
номер земельної ділянки ХХХХХ.
3. Після затвердження технічної документації громадянам зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 150

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади з
метою передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян та проекти землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12,40,33,118,125,126,1861 Земельного кодексу
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської об’єднаної територіальної громади та передати безоплатно у
власність земельні ділянки:
1.1. Нероді Інні Василівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий
номер ділянки: ХХХХХ.
1.2. Нероді Вікторії Романівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ. Кадастровий
номер ділянки: ХХХХХ.
1.3. Вовку Федору Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ.
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ.
1.4. Штикало Людмилі Петрівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 1,4371 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ.
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХ.
1.5. Седьку Івану Михайловичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,1500 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, по
ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ.
1.6. Степанюк Анжелі Іванівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 1,7781 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ.
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ.
1.7. Майструк Галині Володимирівні, площею 2,0000 га для ведення особистого
селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ. Кадастровий номер
ділянки: ХХХХХ.
1.8. Цимбалюку Олександру Васильовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,2770
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ.
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ.

1.9. Паламарчук Валентині Сергіївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 0,7000 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ.
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ.
1.10. Саламасі Тетяні Анатоліївні, яка проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ.
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ.
1.11. Гнітецькій Олені Анатоліївні,яка проживає по ХХХХХ, у власність , площею
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд . Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ. Присвоїти адресу земельній ділянці
ХХХХХ.
1.12. Гімбер Світлані Володимирівні, яка проживає в ХХХХХ, площею 1,9800 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ.
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ.
1.13. Білявському Федору Васильовичу ,який проживає по ХХХХХ, у власність ,
площею 0,2166 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд по ХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ.
1.14. Штикало Сергію Ігоровичу, який проживає в ХХХХХ, площею 1,8900 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ.
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ.
1.15. Михалюку Ярославу Анатолійовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ.
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ.
1.16. Ворощуку Руслану Вікторовичу ,який проживає по ХХХХХ, у власність ,
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд . Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ.
1.17. Заїці Володимиру Миколайовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 2,0000 га
для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХ.
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ.
1.18. Мельнику Петру Васильовичу, який проживає в ХХХХХ, площею 0,2827 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХ.
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації громадянам зареєструвати речове право
на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесії 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 151

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
з метою передачі її у власність
Розглянувши заяви гр.Яцуненко В.Д., керуючись ст.12,32,118,125,126,1861, п.21
Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у
власність громадянам:
1.1. Яцуненко Валентині Дмитрівні, яка проживає в ХХХХХ, загальною площею
1,9685 га, в тому числі: пасовища –1,9685га (№201), для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за межами ХХХХХ
та належать до земель сільськогосподарського призначення.
1.2. Цимбалюку Миколі Івановичу, який проживає в ХХХХХ, загальною площею
2,3883 га, в тому числі: пасовища –0,8923га (№186), рілля- 1,496 га (№5), для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка розташована за
межами ХХХХХ та належать до земель сільськогосподарського призначення.
2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки, Баранівській міській раді зареєструвати земельні ділянки у
відділі Держгеокадастру. Громадянам подати технічну документацію на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі земельної ділянки
у власність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 152

Про розгляд заяв громадян щодо надання
дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
об’єднаної територіальної громади
з метою передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, графічні матеріали з зазначенням бажаного місця
розташування земельної ділянки, заслухавши інформацію начальника відділу
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської
міської ради
Шевчук О.Г., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної
територіальної громади:
1.1. Леонець Валентині Юріївні, яка проживає в ХХХХХ, орієнтовною площею
1,0158 га за кадастровим номером 1820683000:05:000:0692 для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованої за межами с.Гриньки, в зв’язку з тим, що на даній території відсутні вільні
земельні ділянки.
1.2. Старушко Софії Віталіївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею
2,00 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського
призначення,
розташованої
за
межами
с.Вірля
(1820680800:05:000:0103), в зв’язку з тим, що відповідно до рішення 39 сесій 8
скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 року №2670 надано дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною
цільового призначення з земель запасу на землі загального користування (громадський
випас), в тому числі на дану земельну ділянку.
1.3. Ятлук Каріні Олександрівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею
2,00 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення,
розташованої
за
межами
с.Глибочок
(1820683600:07:000:0185), в зв’язку з тим, що відповідно до рішення 39 сесій 8
скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 року №2670 надано дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною
цільового призначення з земель запасу на землі загального користування (громадський
випас), в тому числі на дану земельну ділянку.
1.4. Ятлук Тетяні Миколаївні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею
2,00 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу

сільськогосподарського призначення,
розташованої
за
межами с.Глибочок
(1820683600:07:000:0185), в зв’язку з тим, що відповідно до рішення 39 сесій 8
скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 року №2670 надано дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною
цільового призначення з земель запасу на землі загального користування (громадський
випас), в тому числі на дану земельну ділянку.
1.5. Старушко Ніні Павлівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною площею 2,00
га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського
призначення,
розташованої
за
межами
с.Вірля
(1820680800:05:000:0103), в зв’язку з тим, що відповідно до рішення 39 сесій 8
скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 року №2670 надано дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною
цільового призначення з земель запасу на землі загального користування (громадський
випас), в тому числі на дану земельну ділянку.
1.6. Старушко Сергію Віталійовичу, який проживає по ХХХХХ орієнтовною
площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського
призначення,
розташованої
за
межами
с.Вірля
(1820680800:05:000:0103), в зв’язку з тим, що відповідно до рішення 39 сесій 8
скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 року №2670 надано дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною
цільового призначення з земель запасу на землі загального користування (громадський
випас), в тому числі на дану земельну ділянку.
1.7. Старушко Валентині Григорівні, яка проживає по ХХХХХ, орієнтовною
площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського
призначення,
розташованої
за
межами
с.Вірля
(1820680800:05:000:0103), в зв’язку з тим, що відповідно до рішення 39 сесій 8
скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 року №2670 надано дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною
цільового призначення з земель запасу на землі загального користування (громадський
випас), в тому числі на дану земельну ділянку.
1.8. Старушко Віталію Анатолійовичу, який проживає по ХХХХХ, орієнтовною
площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського
призначення,
розташованої
за
межами
с.Вірля
(1820680800:05:000:0103), в зв’язку з тим, що відповідно до рішення 39 сесій 8
скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 року №2670 надано дозвіл на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною
цільового призначення з земель запасу на землі загального користування (громадський
випас), в тому числі на дану земельну ділянку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесії 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 153

Про внесення змін до рішень
сесії Баранівської міської ради
Розглянувши заяву директора ТзОВ «Декор України» Молотковця О.О., про
необхідність внесення змін до рішень сесії Баранівської міської ради, керуючись
ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання Баранівської міської
ради від 07.12.2020 р. №50 «Про передачу в оренду земельної ділянки для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості ТзОВ «Декор Україна»», а саме, в
пункті 1 даного рішення цифру « 12%» замінити на цифру «6%».

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

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесії 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 154

Про внесення змін до рішень
сесії Баранівської міської ради
Розглянувши заяву гр.Прокопчук О.В., про необхідність внесення змін до
рішень сесії Баранівської міської ради, керуючись ст.12 Земельного кодексу України,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
24.12.2020 р. №90 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної громади з
метою передачі її у власність, а саме, в пункті 1.5 даного рішення площу « 0,2000 га»
замінити на площу «0,5500 га».
2. Внести зміни до рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
24.12.2020 р. №95 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки та проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної громади з метою
передачі її у власність, а саме, в пункті 1.1 даного рішення площу « 1,6000 га» замінити на
площу «1,8400 га».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесії 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 155

Про внесення змін до договорів
оренди Баранівської міської ради
Розглянувши заяву директора ПП «Екосервіс» Кіжнера Я. С. про необхідність
внесення змін до договорів оренди Баранівської міської ради, керуючись ст.12
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в п.8 договору оренди землі який укладений 04.05.2018
року між Баранівською міською радою та ПП «Екосервіс», площею 0,1173 га, а
саме розмір орендної плати змінити з 6% на 5% терміном на 1 рік. Кадастровий
номер1820600000:01:006:0044.
2. Внести зміни в п.8 договору оренди землі який укладений 04.05.2018
року між Баранівською міською радою та ПП «Екосервіс», площею 0,0203 га а саме
розмір орендної плати змінити з 6% на 5% терміном на 1 рік. Кадастровий
номер1820600000:01:006:0021.
3. Внести зміни в п.8 договору оренди землі який укладений 04.05.2018
року між Баранівською міською радою та ПП «Екосервіс», площею 1,4670 га, а
саме розмір орендної плати змінити з 6% на 5% терміном на 1 рік. Кадастровий
номер1820600000:01:006:0043.
4. Внести зміни в п.8 договору оренди землі який укладений 04.05.2018
року між Баранівською міською радою та ПП «Екосервіс», площею 0,4617 га, а
саме розмір орендної плати змінити з 6% на 5% терміном на 1 рік. Кадастровий
номер1820600000:01:006:0042.
5. Внести зміни в п.8 договору оренди землі який укладений 04.05.2018
року між Баранівською міською радою та ПП «Екосервіс», площею 0,3415 га, а
саме розмір орендної плати змінити з 6% на 5% терміном на 1 рік. Кадастровий
номер1820600000:01:006:0019.
6. Внести зміни в п.8 договору оренди землі який укладений 04.05.2018
року між Баранівською міською радою та ПП «Екосервіс», площею 0,0203 га, а
саме розмір орендної плати змінити з 6% на 5% терміном на 1 рік.. Кадастровий
номер1820600000:01:006:0045.
7. Внести зміни в п.8 договору оренди землі який укладений 04.05.2018
року між Баранівською міською радою та ПП «Екосервіс», площею 0,3592 га, а
саме розмір орендної плати змінити з 6% на 5%. терміном на 1 рік. Кадастровий
номер1820600000:01:006:0020.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесії 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 156

Про присвоєння поштової
адреси земельним ділянкам
Розглянувши заяви гр.Мельник Р.М. про присвоєння поштової адреси земельним
ділянкам, з метою впорядкування нумерації земельних ділянок, керуючись ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Присвоїти земельній ділянці згідно державного акту ХХХХ №ХХХХ площею
0,2024 га, в т.ч. 0,1000 га - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 0,1024
га - для особистого селянського господарства, яка належала на праві власності померлій
Круть Риммі Павлівні, поштову адресу: ХХХХХ.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 157

Про створення комісії з визначення
та відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам та про
затвердження Положення про порядок
визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам
З метою захисту майнових прав Баранівської територіальної громади як власника
землі в особі Баранівської міської ради, недопущення безоплатного використання
земельних ділянок комунальної власності, визначення та відшкодування збитків, завданих
Баранівській ТГ внаслідок порушення порядку землекористування, керуючись
ст.12,125,152,156,157,206,211 Земельного кодексу України, ст.1166 Цивільного кодексу
України, Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам, затвердженого постановою КМУ від 19.04.1993 р. №284 (зі змінами),
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам і затвердити її склад (додаток 1).
2. Затвердити Положення про порядок визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам (додаток 2).
3. Затвердити форму акта щодо визначення та відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам (додаток 3) та форму заяви про згоду добровільного
відшкодування збитків
(додаток 4).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток 1
до рішення 5 сесії 8 скл.
від 26.01.2021 р. №157
СКЛАД
комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам
Голова комісії:
Приймак І.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Заступник голови комісії:
Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Баранівської міської ради.
Секретар комісії:
Сус Н.В. – головний спеціаліст з питань земельних ресурсів відділу містобудування,
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради.
Члени комісії:
Танський С.О. – начальник відділу у Баранівському районі Головного управління
Держгеокадастру у Житомирській області.
Коробенко І.Д. – головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною
земель в Баранівському, Романівському, Ємільчинському, Новоград-Волинському,
Пулинському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель ГУ
Держгеокадастру у Житомирській області.
Дем'янюк О.Ю. – начальник відділу фінансів Баранівської міської ради
Дерев'янчук О.Г. – провідний спеціаліст містобудування та архітектури відділу
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської
міської ради.
В.о. старости старостинського округу, на території якого розташовані земельні ділянки,
щодо яких визначаються збитки.
Власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки (при наявності).
Представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть їх
відшкодовувати.

Додаток 2
до рішення 5 сесії 8 скл.
від 26.01.2021 р. №157
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі
та землекористувачам на території Баранівської територіальної громади (далі –
Положення) визначає порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних
власникам землі та землекористувачам, які заподіяні вилученням (викупом) та
тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх
використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей
земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та
неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.
1.2. Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного
кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду
землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них
розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності», постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року
«Про порядок визначення та відшкодування збитків власника землі та
землекористувачам» №284 та спрямовано на створення єдиних організаційно-правових та
економічних засад визначення розмірів і порядку відшкодування збитків власникам землі
та землекористувачам на території Баранівської територіальної громади.
1.3. Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні
вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням
обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших
корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для
використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням
земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних
ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку
відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з
порушенням земельного законодавства.
1.4. Відшкодуванню підлягають:
- вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, включаючи
незавершене будівництво;
- вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень;
- вартість лісових і дерево-чагарникових насаджень;
- вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо),
зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і протиселевих споруд;
- понесені витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних
ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське
виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та
проектні роботи;
- інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів,
включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.
Неодержаний дохід - це дохід, який міг би одержати власник землі,
землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не одержав
внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення
якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим
призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств,
установ, організацій та громадян.

1.5. Розгляд документів з метою визначення збитків власникам землі та
землекористувачам проводить комісія з визначення та відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам (далі – Комісія), склад якої затверджується рішенням сесії
Баранівської міської ради.
2. Функції та повноваження Комісії
2.1. Формою роботи Комісії є засідання. Комісія проводить засідання у разі
потреби, але не рідше одного разу у квартал.
2.2. Визначення розміру збитків покладається на Комісію.
2.3. Комісія має право:
- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми
власності відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції
та згідно з чинним законодавством України;
- звертатися із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання
працівників органів виконавчої влади, управлінь, об’єднань, підприємств, організації та
установ незалежно від форми власності, відповідно до чинного законодавства України.
2.4. Роботу Комісії організовує та направляє голова Комісії, який:
- забезпечує, в разі надходження заяв, скликання та веде засідання Комісії;
- визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні;
- дає доручення членам Комісії та перевіряє їх виконання;
- керує діяльністю Комісії;
- підписує протокол засідання комісії та акти визначення розміру збитків.
2.5. За відсутності голови Комісії його функції виконує заступник голови Комісії.
2.6. Організаційне та документальне забезпечення роботи Комісії виконує секретар,
який:
- погоджує з головою Комісії дату проведення засідання і за 2 робочих днів до
засідання Комісії сповіщає про це членів Комісії;
- веде протокол засідання Комісії та несе персональну відповідальність за його
збереження.
2.7. Під час засідань Комісії ведеться протокол, який підписується головуючим на
Комісії та секретарем Комісії. Протоколи Комісії зберігаються у відділі містобудування,
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради
протягом трьох років з дати їх оформлення.
2.8. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше
половини її членів.
2.9. У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у
непридатний для використання за цільовим призначенням стан, до роботи Комісії
залучаються також представники Держприродспоживслужби і природоохоронних органів.
2.10. Представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які допустили
порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин своїми діями або
бездіяльністю, запрошуються секретарем Комісії за 5 календарних днів до дня розгляду
питання на засідання Комісії рекомендованим листом, в якому зазначається дата, час та
місце проведення засідання Комісії. Повноваження усіх запрошених на засідання Комісії
осіб повинні бути належним чином оформлені та підтверджені (довіреність, паспорт).
3. Матеріали що подаються на Комісію:
3.1. Підготовку та подання матеріалів на засідання Комісії здійснює відділ
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності.
3.2. На засідання Комісії подаються наступні матеріали:
- копія рішення Баранівської міської ради про надання в оренду або продовження
права оренди земельної ділянки (при наявності);

- акт обстеження земельної ділянки в натурі (на місцевості), який складається у
довільній формі посадовими особами відділу містобудування, архітектури, земельних
відносин та комунальної власності;
- документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно або інформаційна
довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об’єкта нерухомого
майна (при наявності нерухомого майна на земельній ділянці);
- нормативна грошова оцінка або вартість 1 кв.м. земельної ділянки за відповідні
періоди фактичного використання земельної ділянки;
- матеріали притягнення до адміністративної відповідальності порушників
земельного законодавства (в разі наявності);
- попередній розрахунок суми збитків, наданий відділом містобудування,
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради;
- документ, що підтверджує право на земельну ділянку або інформаційна довідка з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в разі наявності);
- відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань щодо власника землі або землекористувача та
особи, яка нанесла
збитки;
- інформація відповідного податкового органу про плату за землю;
- копії матеріалів листування Баранівської міської ради та її виконавчих органів
(відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності) з
підприємствами, установами, організаціями та з фізичними особами, якими нанесені
збитки (при наявності);
- копії письмового повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних
осіб, якими нанесені збитки, про час та дату засідання Комісії з документальним
підтвердженням його відправлення;
- інші документи, що підтверджують використання або невикористання земельної
ділянки суб’єктами з порушенням вимог земельного законодавства.
4. Порядок розгляду матеріалів та нарахування збитків
4.1. У разі відсутності представника підприємства, установи, організації або
громадянина (громадян), які будуть відшкодовувати збитки при розгляді питання вперше
та відсутності офіційної письмової згоди на розгляд питання щодо визначення розміру
збитків без їх участі, розгляд відповідного питання переноситься. Повторне відкладення
розгляду цього питання може мати місце лише за наявності поважних причин,
підтверджених письмово.
4.2. Відсутність особи, що завдала шкоду, при повторному розгляді питання щодо
визначення розміру збитків не зупиняє його розгляду та не є перешкодою для прийняття
Комісією відповідного рішення.
4.3. Визначення розміру збитків Комісією проводиться на підставі попереднього
розрахунку збитків, наданого відділом містобудування, архітектури, земельних відносин
та комунальної власності разом з іншими документами.
4.4. У разі використання земельної ділянки без документів, що підтверджують
право користування, збитки визначаються за фактичний період користування земельною
ділянкою, але не більше ніж за останні 3 роки.
4.5. Розмір збитків при використанні земель без оформлення правовстановлюючого
документу на землю визначається:
- для підприємств, установ та організацій, що належать до державної та
комунальної власності, громадських організацій інвалідів України, їх підприємств,
установ, організацій, релігійних організацій України – у розмірі земельного податку,
визначеного вимогами розділу XIII Податкового кодексу України;
- для інших землекористувачів – у розмірі орендної плати, визначеної з
врахуванням ст.288 Податкового кодексу України.

4.6. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від загального
складу Комісії, у разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії вважається
вирішальним.
4.7. Результати роботи Комісії оформляються актом (додаток 3) в двох
примірниках, що підписуються головою або його заступником – головуючим на засіданні
та секретарем. До акту додаються відповідні розрахунки, що стали підставою для
визначення розміру збитків.
4.8. Один примірник акта залишається в матеріалах справи Комісії, другий
долучається до рішення виконкому про його затвердження.
5. Порядок відшкодування збитків
5.1. Акт Комісії з визначення розміру збитків власникам землі та
землекористувачам підлягає затвердженню рішенням виконавчого комітету, проект
рішення якого готується відділом містобудування, архітектури, земельних відносин та
комунальної власності.
5.2. Після затвердження акта рішенням виконавчого комітету відділ
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності у 10-денний
строк направляє власнику землі або землекористувачу та підприємству, установі,
організації, громадянину, які будуть відшкодовувати збитки, повідомлення про
необхідність відшкодування збитків.
5.3. У повідомленні зазначається пропозиція щодо добровільного відшкодування
збитків та попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10-денний
термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору у
досудовому порядку.
До повідомлення додаються:
- рішення виконавчого комітету про затвердження акту про визначення збитків;
- зразок заяви про згоду добровільного відшкодування збитків (додаток 4).
5.4. Повідомлення підписується начальником відділу містобудування, архітектури,
земельних відносин та комунальної власності та надсилається юридичним та фізичним
особам рекомендованим листом з повідомленням про вручення (або вручається особисто
під підпис).
5.5. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди
добровільного відшкодування збитків у письмовій формі (додаток 4), відділ
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності ставить на
контроль виконання зобов’язань особою, якою завдано збитки.
5.6. Збитки відшкодовуються власникам землі підприємствами, установами,
організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше
місяця після отримання повідомлення, передбаченого пунктами 5.2. та 5.3. цього
Положення.
5.7. За заявою фізичної або юридичної особи на підставі рішення Комісії може бути
надано відтермінування або розстрочення на відшкодування збитків, але на строк не
більше шести місяців, про що зазначається в рішенні виконавчого комітету міської ради.
5.8. Збитки відшкодовуються на рахунок власника землі або землекористувача,
якому вони заподіяні. У випадку, завдання збитків Баранівській територіальній громаді,
збитки відшкодовуються шляхом сплати коштів до міського бюджету.
5.9. У випадку невиконання фізичною або юридичною особою зобов’язань щодо
відшкодування збитків, підтвердженого у відповідності до п.п.5.5 даного Положення,
недосягнення сторонами згоди або неотримання заяви про згоду добровільного
відшкодування збитків за результатами розгляду повідомлення про необхідність
відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, відділ
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності передає
матеріали до юридичного сектору Баранівської міської ради для підготовки позову про
примусове відшкодування збитків в судовому порядку.

5.10. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним
законодавством України.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

Додаток 3
до рішення 5 сесії 8 скл.
від 26.01.2021 р. №157
АКТ №
щодо визначення та відшкодування розміру збитків власникам землі та
землекористувачам
«___»________20__ р
м.Баранівка
Комісія для визначення збитків власникам землі та землекористувачам, яка діє на
підставі рішення __сесії 8 скликання Баранівської міської ради №______від
_______________ у складі:
Голова комісії: ___________________
Заступник голови комісії: ___________________
Секретар комісії: ___________________
Члени комісії: ___________________
(П.І.Б. членів Комісії)

Власник
землі
або
землекористувач,
____________________
Особа, яка завдала шкоду ___________________

якому

заподіяли

ВСТАНОВИЛА
використовують
розташована

збитки

1.
Земельна
ділянка,
яку
за
адресою:
______________________
_____________________________________________________________________________
__.
2. Площа земельної ділянки, яка використовується _____________________ кв.м.
3.
Підстава
використання
земельної
ділянки
__________________________________________
_____________________________________________________________________________
__.
4.
Нормативна
грошова
оцінка
або
вартість
1
м2
становить
______________________________
_____________________________________________________________________________
__.
5. Період використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів
___________
_____________________________________________________________________________
__.
6.
Цільове
використання
земельної
ділянки
__________________________________________
_____________________________________________________________________________
__.
7. Розмір збитків, завданих власнику землі або землекористувачу становить
_______________
_____________________________________________________________________________
__.

8.
Термін,
що
встановлений
для
сплати
завданих
збитків
_______________________________
_____________________________________________________________________________
__.
9. Розрахунковий рахунок, на який потрібно сплати нараховану суму збитків
_____________________________________________________________________________
__.
Додаток: розрахунок розміру збитків на _____арк. у ____прим.
Голова
(П.І.Б.)
Секретар
(П.І.Б.)

Комісії
Комісії

____________________________________________________________
__________________________________________________________

Додаток 4
до рішення 5 сесії 8 скл.
від 26.01.2021 р. №157
Міському голові
Мігею О.Ю.
__________________________________________
(ПІБ громадянина/повна назва
__________________________________________
юридичної особи)
__________________________________________
(адреса реєстрації/юридична адреса)
________________________________________
місцезнаходження)
________________________________________
________________________________________
(номери контактних телефонів)
ЗАЯВА
про згоду добровільного відшкодування збитків
За результатами розгляду матеріалів Комісії з визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам, відповідно до розрахунку суми збитків,
рішення виконавчого комітету Баранівської міської міської ради від __________ №______,
погоджуюсь на врегулювання спору у досудовому порядку та зобов’язуюсь у визначений
рішенням термін сплатити нараховану суму збитків у сумі ___________________ грн. Цим
клопотанням надаю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться у клопотанні
та доданих документах.
«____» ____________ 20___ р.
________________
(прізвище та ініціали)
(підпис

__________________

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 158

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва з метою передачі їх в оренду
СТОВ «МиРославль-Агро»
Розглянувши клопотання директора СТОВ «МиРославль-Агро» Дудкина О.Ю.
про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з метою передачі їх в оренду за
рахунок невитребуваних земельних часток (паїв), відповідно до Закону №2498-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної
власності на землю», керуючись ст.12,32,125,126,1861, п.21 Розділу Х «Перехідних
положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
порядку набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл СТОВ «МиРославель-Агро» в особі директора Дудкина О.Ю. на
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх в оренду за рахунок
невитребуваних земельних часток (паїв) згідно з додатком до рішення для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею
20,5246 га та
закріплення їх на місцевості межовими знаками. Земельні ділянки розташовані за межами
с.Берестівка на землях реформованого КСП «Світанок» та відносяться до категорії земель
сільськогосподарського призначення.
2. Після виготовлення технічної документації із землеустрою, зареєструвати
земельні ділянки у відділі Держгеокадастру та подати технічну документацію на розгляд
сесії міської ради щодо прийняття рішення про її затвердження та передачі земельних
ділянок в оренду.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток 1
до рішення 5 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 26.01.2021 р. № 158

№п/п

Площа,га

№
ділянки

1

681

0,753

2

682

0,7396

3

683

0,6668

4

684

0,4588

5

685

0,4659

6

686

0,4176

7

688

0,4425

8

689

0,5198

9

693

0,6748

10

694

0,5586

11

695

0,4609

12

696

0,4208

13

697

0,6093

14

698

0,6526

15

699

0,5847

16

700

0,5065

17

701

0,4312

18

702

0,4176

19

703

0,4176

20

704

0,4177

21

706

0,7184

22

708

0,7535

23

709

0,7535

24

710

0,754

25

713

0,7174

26

714

0,4857

27

715

0,4176

28

716

0,4176

29

717

0,4176

30

718

0,4176

31

719

0,4176

32

720

0,4176

33

721

0,4176

34

722

0,4502

35

723

0,5333

36

726

0,6169

37

727

0,5572

38

728

0,645

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесії 8 скликання
26 січня 2021 року

№ 159

Про передачу в оренду земельної ділянки
для розміщення та експлуатації будівель і споруд
автомобільного транспорту та дорожнього
господарства ПП «Термінал-Сервіс»
Розглянувши клопотання директора ПП «Термінал-Сервіс» Лашевич І.В.,
керуючись ст.12,93,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду
землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати приватному підприємству «Термінал-Сервіс» в короткострокову оренду
терміном на 1 (один ) рік земельну ділянку площею 0,3921га розміщення та експлуатації
будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства
по
вул.Старченка,9 в м.Баранівка.Кадастровий номер ділянки: 1820600000:01:002:0607.
Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки – 4 % від нормативногрошової оцінки земельної ділянки.
2. Представнику ПП «Термінал-Сервіс» замовити виготовлення договору оренди
землі та зареєструвати речове право на нерухоме майно відповідно до чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
5 сесія 8 скликання
26 січня 2021 року
Про припинення права постійного користування
земельною ділянкою для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої
промисловості КП «Водоканал Полісся – І»

№ 160

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про припинення діяльності
комунального підприємства «Водоканал Полісся – І», керуючись ст.12,141 Земельного
кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою комунального
підприємства «Водоканал Полісся – І» загальною площею 1,5000 га для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для розміщення звалища сміття та
видалення
побутових
відходів).
Кадастровий
номер
земельної
ділянки:1820656000:03:000:0006.
2. Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно як землі комунальної власності Баранівської
територіальної громади.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

