проєкт 1

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про внесення змін до бюджету
Баранівської міської територіальної
громади на 2022 рік
(06511000000) код бюджету
На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу
України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», підпункту 2 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів
у період воєнного стану», враховуючи звернення розпорядників коштів та
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку,
Баранівська міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення 25 сесії 8 скликання міської ради від 23.12.2021
№1388 із змінами та доповненнями від 25.01.2022 №1647, від 15.02.2022
№1654, від 27.02.2022 №1660, рішення виконавчого комітету від
18.03.2022 №28, від 30.03.2022 №30 та від 15.04.2022 №32, а саме:
1.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 239580782 та 231440119 замінити
відповідно цифрами 239558612 та 231417949.
1.2. В пункті 1 підпункті 2) цифри 239948805,99, 213148476,99 та 26800329
замінити відповідно цифрами 239926635,99, 213131978,99 та 26794657.
1.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит
загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі
18285970,01 гривень, згідно з додатком № 2 до цього рішення, з них:
- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в
сумі 20076857 гривень напрямком використання якого визначити
1

передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду);
- дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в
сумі 1790886,99 гривень, джерелом покриття якого є використання
вільного залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної
громади за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам».
1.3. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за
спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади в сумі
18653994 гривень, з них:
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у
сумі 20076857 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження
із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у
сумі 1422863 гривень, напрямом використання якого визначити погашення
місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації
НЕФКО, згідно з додатком № 2 до цього рішення».
1. Додатки № 1, 2, 3 та 4 викласти в новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту і зв’язку.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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проєкт 2

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про виконання «Програми соціальноекономічного розвитку Баранівської
міської територіальної громади на 2021 рік»
за 2021 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 міської ради
Цимбалюк Л.А. про виконання «Програми соціально-економічного
розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік» за I
півріччя 2021 року, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома
звіт про виконання «Програми соціальноекономічного розвитку Баранівської міської територіальної громади на
2021 рік» за 2021 рік (додається).
2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій
територіальної громади відповідно до повноважень проаналізувати роботу
ввірених підприємств та установ за 2021 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.
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту і зв’язку.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Звіт про виконання «Програми соціально-економічного
розвитку Баранівської міської
територіальної громади на 2021 рік»
за 2021 рік
З початку 2021 року робота виконавчого комітету міської ради та
його структурних підрозділів була направлена на реалізацію завдань та
заходів Програми соціального і економічного розвитку Баранівської
міської територіальної громади на 2021 рік. Впровадження заходів,
спрямованих на стабілізацію економічного і соціального розвитку
територіальної громади, об’єднання зусиль усіх структурних підрозділів та
відділів міської ради навколо спільних проблем та інтересів дозволило
забезпечити в 2021 році окремі позитивні результати.
Провівши детальний аналіз виконання програми соціальноекономічного розвитку Баранівської міської територіальної громади
необхідно відзначити, що фінансування заходів Програми на 2021 рік
здійснювалось з урахуванням реальних можливостей міського бюджету та
за рахунок коштів державних субвенцій. Негативний вплив на реалізацію
проектів розвитку громади спричинило введення карантинних обмежень,
зумовлених розповсюдження вірусної інфекції COVID-19, що в свою
чергу зменшило надходження до бюджету громади.
Бюджет громади
За період січень-грудень 2021 року до бюджету Баранівської міської
ради (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло податків,
зборів та інших платежів в сумі 101263,1тис.грн. в тому числі по
загальному фонду – 89719,4тис.грн., по спеціальному – 11543,7тис.грн.
Початкові річні планові показники по загальному фонду 2021 року
виконано на 108,6% і бюджет міста додатково отримав 7109,4тис.грн., по
спеціальному - виконання склало 145,9% і понад план надійшло
3631,3тис.грн.
Уточнені планові показники станом на 01.01.2022 року в цілому по
міській раді виконано на 89,8% в т. ч. по загальному фонду на 86,1%, по
спеціальному - на 135,6%.
Дохідна частина бюджету міської ради на 2021 рік була розроблена на
основі норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України та
інших законодавчих актів із урахуванням внесених змін, що стосуються
місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, децентралізації та
поліпшення умов ведення бізнесу.
За підсумками 2021 року у структурі доходів загального фонду
міського бюджету найбільшу частку становили надходження податку на
доходи фізичних осіб - 55115,3тис.грн. або 61,4% від загальної суми
надходжень, єдиний податок – 16758,2тис.грн. або 18,7%, плата за землю
– 7965,7тис.грн. або 8,9%, акцизний податок – 4061,0тис.грн. або 4,5%,
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рентні платежі як державного так і місцевого значення – 3173,7тис.грн. або
3,6%, інші надходження – 2645,5тис.грн або 2,9%.
В порівнянні з 2020 роком надходження до бюджету міської ради
збільшилися на 14097,3тис.грн. або 18,6%, тобто при фактичних
надходженнях в 2020 році в сумі 75622,1тис. грн. в 2021 році надійшло
89719,4тис.грн.
За період січень – грудень 2021 року до загального фонду бюджету
територіальної громади, згідно планових показників з врахуванням змін
(без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло власних
надходжень в сумі 89719,4тис.грн., тобто сума отриманих доходів є
меншою від планових показників на цей період на 14471,6тис.грн., або на
13,9%,
Із двадцяти одного джерела доходів, що формували загальний фонд
та були заплановані на 2021 рік виконання досягнуто по усіх за винятком
податку на доходи фізичних осіб, який є основним дохідним джерелом.
Його питома вага в загальному фонді складає 61,4 відсотки. За звітний
період податку на доходи фізичних осіб надійшло 55115,3тис.грн., що
менше планових показників з врахуванням змін на 15179,4тис.грн. або на
21,6% і більше ніж за 2020 рік на 9426,4тис.грн. або на 20,6%. Ріст
вказаних надходжень в порівнянні з 2020 роком обумовлено збільшенням
гарантованого державою розміру мінімальної заробітної плати та
індексації, появою нових платників.
Наступним за значенням щодо наповнення дохідної частини
бюджету Баранівської міської ради є єдиний податок, якого одержано
16758,2тис.грн. або більше планових показників з врахуванням змін на
221,2тис.грн. (101,3%). Питома вага в загальному фонді міського бюджету
– 18,7%. Єдиний податок з юридичних осіб в 2021 році складає
1345,9тис.грн., єдиний податок з фізичних осіб – 13825,4тис.грн., єдиний
податок з сільськогосподарських товаровиробників – 1586,9тис.грн.
Протягом минулого року бюджет міста поповнився платою за
землю на суму 7965,7тис.грн., понад план одержано 265,0тис.грн. і
відсоток виконання складає 103,4. Орендна плата з юридичних та фізичних
осіб становить 6511,1тис.грн., земельний податок з юридичних та фізичних
осіб – 1368,1тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження плати за
землю збільшилися на 916,5тис.грн. в т. ч. орендна плата з юридичних осіб
- на 701,9тис.грн.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів як
державного так і місцевого значення надійшло в сумі 3116,0тис.грн., або
менше ніж за 2020 рік на 1449,8тис.грн. (68,2%). Починаючи з 2019 року
до бюджетів органів місцевого самоврядування зараховується 37% рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного користування в результаті чого
бюджет міста отримав 1317,7тис.грн.
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Акцизного податку в 2021 році одержано 4061,0тис.грн. із них від
реалізації алкогольних та тютюнових виробів – 1405,0тис.грн. від
реалізації пального – 2656,0тис.грн. Слід відмітити, що надходження по
акцизному податку від реалізації пального, в порівнянні з 2020 роком,
збільшилися на 168,3тис.грн. (6,8%).
Доходи спеціального фонду (без врахування міжбюджетних
трансфертів) за 2021 рік складають 11543,7тис.грн., що більше уточнених
планових показників на 3029,5тис.грн. або 135,6%. Найбільшу питому
вагу в спеціальному фонді займають власні бюджетні надходження –
90,8%, або 10483,5тис.грн. серед них: надходження від плати за послуги,
що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 4586,9тис.грн., інші джерела власних надходжень – 5896,6тис.грн.
Коштів від продажу земельних ділянок отримано в сумі
201,9тис.грн., коштів від відчуження майна – 708,6тис.грн., екологічного
податку – 74,2тис.грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища 71,9тис.грн., відшкодування втрат с/г виробництва –
3,6тис.грн.
За період з 01.01.2021 по 31.12.2021р. видатки з місцевого бюджету
склали 215865,2тис.грн., в т.ч. видатки загального фонду складають
187585,6тис.грн., видатки спеціального фонду – 28279,6тис.грн.
Видатки з загального фонду профінансовані та виконані в сумі
187585,6тис.грн,
планові показники з урахуванням внесених змін
складають 200604,0тис.грн., що становить 93,5%.
Виконання видатків загального фонду в розрізі економічної
класифікації становить:
- оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями (коди 2110
та 2120) – виконано в сумі 165876,7 тис.грн. при уточнених планових
показниках 173312,3 тис.грн., або 95,7%;
- Використання товарів і послуг (код 2200) – виконано в сумі 6702,7
тис.грн. при уточнених планових показниках 8740,1тис.грн. або 76,7%;
- продукти харчування (КЕКВ 2230) – виконано в сумі 1155,0 тис.грн. при
уточнених планових показниках 1716,1 тис.грн. або 67,3%;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270) – виконано в сумі
5855,6 тис.грн. при уточнених планових показниках 8239,3 тис.грн. або
71,7%;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (2282) –
виконано в сумі 137,0 тис.грн. при уточнених планових показниках 141,7
тис.грн., або 96,7%;
- обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань (2420) – виконано в сумі
79,3 тис.грн. або на 100% до уточнених планових показників.
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- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
(2610) – виконано в сумі 6636,6 тис.грн. при уточнених планових
показниках 7194,5тис.грн. або 92,2%.
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (2620) виконано в сумі 40,0 тис.грн. або 100,0%.
- інші виплати населенню (2730) - виконано в сумі 922,0 тис.грн. або 96,9%
доуточнених планових показників.
- інші поточні видатки (2800) - виконано в сумі 180,7 тис.грн. при
уточнених планових показниках 189,1 тис.грн. або 95,6%.
Видатки з спеціального фонду профінансовані та виконані в сумі
28279,6 тис.грн, планові показники із врахуванням внесених змін
складають 35761,3 тис.грн., що становить 79,1%.
Виконання видатків спеціального фонду в розрізі економічної
класифікації становить:
- оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями (коди 2110
та 2120) – виконано в сумі 183,8 тис.грн. або 66,9% до уточнених планових
показників;
- використання товарів і послуг (код 2200) – виконано в сумі 3315,9тис.грн.
або 83,8% до уточнених планових показників;
- продукти харчування (КЕКВ 2230) – виконано в сумі 2369,1 тис.грн. або
99,9% до уточнених планових показників;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270) – виконано в сумі
748,3 тис.грн. або 94,8% до уточнених планових показників;
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм (2280) – виконано в сумі 48,0 тис.грн. або 2,4% до
уточнених планових показників;
- інші поточні видатки (2800) – виконано в сумі 63,2 тис.грн. або 98,6% до
уточнених планових показників;
- капітальні видатки (3000) – виконано в сумі 21515,2 тис.грн. при
уточнених планових показниках 26286,6 тис.грн. або 81,82% до уточнених
планових показників.
Залишок коштів станом на 01.01.2022р. по загальному фонду
становить 2091,8тис.грн. та 385,1тис.грн. на рахунках спеціального фонду
За рахунок коштів місцевого бюджету у 20212 році утримувалися:
- міська рада;
- відділ освіти міської ради;
- управління соціального захисту міської ради;
- відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради;
- служба у справах дітей міської ради;
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- відділ архітектури, містобудування, земельних відносин та комунальної
власності;
- відділ фінансів;
- 14 дошкільних навчальних закладів;
- 11 загальноосвітніх шкіл (в тому числі 2 опорні навчальні заклади та 3
філії);
- позашкільний заклад;
- центр професійного розвитку педагогічних працівників;
- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;
- школа естетичного виховання;
- центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- центр по забезпеченню соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю;
- реабілітаційний центр;
- 20 Бібліотек;
- Музей;
- 22 Будинок культури та сільські клуби;
- Інші заклади культури;
- Баранівська ДЮСШ;
- Баранівський ФОК.
У 2021 році по Баранівській ОТГ надавали медичну допомогу 2
заклади охорони здоров’я КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» та КНП «Баранівська ЦРЛ». Фінансування закладів
здійснювалось за рахунок коштів НСЗУ, дотації з місцевого бюджету на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету та коштів місцевого бюджету.
Також проводились видатки на:
- Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій;
- Благоустрій міст, сіл, селищ;
- Відшкодування різниці в тарифах для покриття різниці в тарифах за
водопостачання та водовідведення КП «Баранівка міськводоканал»;
- Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа);
- Здійснення заходів із землеустрою;
- Будівництво інших об`єктів комунальної власності;
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- Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій
територіальних громад;
- співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку;
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
територій;
- Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури;
- реаалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості;
- діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів;
- Обслуговування боргу;
- інші видатки.
Протягом 2021 року реалізовувалися заходи по 21 місцевій програмі
на загальну суму 56309,8тис.грн.
Станом на 1 січня 2022 року кредиторська заборгованість становить
7807,1тис.грн.
В 2021 році за рахунок коштів міського бюджету в терміни зазначені
договором було погашено 1897,1тис.грн. позики перед міжнародною
корпорацією НЕФКО.
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На протязі 2021 року міський бюджет Баранівської міської ради
одержав з державного бюджету міжбюджетні трансферти, а саме:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
Х

Назва

Надійшло

Базова дотація
Додаткова дотація на здійснення видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров'я
Дотація на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за
комунальні послуги та енергоносії
Освітня субвенція
Субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій
Субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих
результатів"
Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості
Субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для
осіб, які брали участь в антитерористичній операції
Субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав,
визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб учасників бойових
дій на території інших держав
Субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на
початок бюджетного періоду
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа»
Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров'я
Субвенція за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами
Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція на розроблення комплексних планів просторового розвитку
територій територіальних громад
РАЗОМ

25403,9
2515,3
78,2
74198,9
3372,8
1652,2
658,0
2028,7

752,9

2334,3

100,0
311,1
852,2
1215,6
22,1
886,8
1920,4
118303,4

Органи місцевого самоврядування
В 2021 році здійснювалося надання консультацій, роз'яснень
установам, підприємствам, організаціям і громадянам, що зверталися з
питань компетенції відділів, що функціонують у міській раді.
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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. Будьякі фінансові дії відображаються в електронній системі публічних
закупівель ProZorro та Е-Дата.
На утримання органів місцевого самоврядування в 2021 році
здійснено видатків із загального фонду бюджету на загальну суму
16 465,045 тис. грн. , з них видатки становлять на:
- оплату праці та нарахування на оплату праці – 15 578,113 тис. грн.;
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів 213,705тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 259,313 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 344,119 тис. грн.;
- навчання спеціалістів, опалювачів – 3,212 тис.грн.;
- інші поточні видатки (податки) - 66,583 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2022 року
становить 1 122,212 тис.грн.
Надходження по спеціальному фонду за оренду приміщень у 2021
році становлять 105,847 грн., видатки становлять 96,268 тис.грн., з них:
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів 70,051тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 26,082 тис. грн.;
- інші поточні видатки (податки) - 0,135 тис. грн.
Інші видатки загального фонду у сфері державного управління
становлять 119,276 тис. грн., з них:
- придбання квіткової та сувенірної продукції – 47,644 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 21,781 тис. грн.;
- виплати до грамоти міської ради – 42,403 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 7,448 тис. грн.
Благоустрій населених пунктів ОТГ
Проводилася і проводиться системна робота з благоустрою території
Баранівської ОТГ.
Загалом на благоустрій населених пунктів громади за 2021 рік із
загального фонду бюджету витрачено 9 164,617 тис.грн. з них видатки
становлять на:
- оплату праці та нарахування на оплату праці – 6 899,468 тис.грн.;
- придбання ПММ,канц.товарів та господарських товарів - 1702,915
тис.грн.;
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- оплата послуг (крім комунальних) – 149,921 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 400,426 тис. грн.
- навчання спеціалістів – 5,258 тис. грн.;
- інші поточні видатки (податки) - 36,629 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2022 року
становить 686,653 тис.грн.
Працівниками відділу благоустрою та житлово-комунального
господарства
виконувалась щоденна
робота стосовно покращення
благоустрою і санітарного стану міста та населених пунктів Баранівської
ТГ, місць масового відпочинку громадян, ремонту та обслуговування
дорожньої мережі , освітлення вулиць, озеленення, , видалення аварійних
насаджень, утримання місць поховання та кладовищ, міського
сміттєзвалища тощо.
Одночасно, з метою зменшення накопичення відходів , забезпечення
санітарної, епідеміологічної та екологічної безпеки навколишнього
природного середовища виконувалась значна робота з
ліквідації
несанкціонованих та стихійних звалищ відходів; моніторинг території
ТГ для виявлення нових вогнищ стихійних місць видалення відходів.
У місті та населених пунктах ТГ забезпечувалось функціонування й
подальше вдосконалення системи збору й вивезення твердих побутових
відходів як від підприємств, установ, організацій, суб’єктів
підприємницької діяльності ,так і від населення. На роботах з вивезення
твердих побутових відходів було задіяно три сміттєвози і два трактори
МТЗ-80 (на заміні), які курсують згідно із затвердженим графіком . За
2021 рік на міське сміттєзвалище було вивезено 28441 м.куб. (7110,25
тонн) твердих побутових відходів. Періодично здійснювались заходи щодо
впорядкування території наявного сміттєзвалища площею 2,6 га та
підтримання її в належному санітарному стані. Налагоджено облік
прийнятих відходів.
За вказаний період договірними відносинами у цій сфері охоплено
лише 80%
( 3660 договорів) від загальної кількості домоволодінь
міста та 79,7% (3026 договорів) по населених пунктах ТГ. Як результат
- виникнення стихійних сміттєзвалищ вздовж доріг, берегів річок та
на пустирях, куди виносять сміття ті, хто не уклав відповідні угоди. Але
силами
працівників
відділу
благоустрою
вони
періодично
ліквідовувались.
Працівниками відділу
благоустрою забезпечувалось належне
обслуговування території міста, урн і контейнерів для сміття.
Протягом року проводились роботи з ремонту дорожнього покриття
шляхом підсипання комунальних вулиць міста та населених пунктів
ТГ
піщано-щебеневою сумішшю *20 у
кількості
1400,0 тонн.
Здійснювався поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Соборної,
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на що було використано 7,94 тонн асфальтобетонної дрібнозернистої
суміші типу Б10 марки 2. Поновлено розмітку на пішохідних переходах.
Для забезпечення безпеки дорожнього руху біля навчальних закладів
та дитячих садочків встановлені відповідні дорожні знаки.
З метою покращення освітлення вулиць міста, селищ та сіл
Баранівської ТГ постійно проводилось обстеження ліхтарних ліній , їх
ремонт, заміна ламп та ліхтарів . Змонтовано та введено в експлуатацію
біля 1500 метрів нових мереж вуличного освітлення в смт. Полянка,
Першотравенськ та селах Смолдирів, Кашперівка.
Регулярно проводився моніторинг стану зелених насаджень і
встановлювався ступінь їх аварійності. Комісією, затвердженою
рішенням виконкому Баранівської міської ради,
складались акти
обстеження зелених насаджень , які підлягались видаленню і , на
підставі розпорядження міського голови , проводилось зрізання таких
дерев. В першу чергу такі роботи виконувались на територіях
навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, дитячих ігрових
майданчиках, вздовж вулиць та тротуарів ,тощо . Зокрема, зрізання
аварійних дерев проведено на території шкіл Рогачова, Острожка,
Полянки, ліцею №2. Також видалення аварійних дерев проводилось у
приватному секторі за поданими заявами громадян.
Значна увага приділялась утриманню в належному санітарному
стані місць поховання та кладовищ по Баранівській ТГ. Проводився збір
та вивезення сміття, вирубування чагарників, порослі кущів і дерев,
скошування зілля. Всі кладовища ТГ забезпечені піском. Надавались
ритуальні послуги по копанню та прибиранню могил .
Працівниками відділу благоустрою та ЖКГ проводились роботи з
облаштування квіткових клумб – перекопування ділянок та висаджування
деяких видів багаторічних квітів, догляд за ними. По вулиці Соборній
облаштовані клумби біля дитячого майданчика. Також були висаджені
квіти біля в’їздних знаків до м.Баранівки. Обкошувалась територія
вздовж вулиці Першотравенської у напрямку КПП та Звягельської від
«Органік-Мілк». Приведені до належного естетичного вигляду альтанки
біля «Журавля». Щотижня проводилось прибирання сміття у місцях
масового відпочинку громадян – «Видолоч», «Журавель» та пляж.
Також працівниками відділу виконувались різні ремонтногосподарські роботи.
Відділом благоустрою та ЖКГ надавались адміністративні послуги з
видачі довідок (1527 шт.) , виготовлення ксерокопій та послуг ринку ,
видавались ордери-дозволи (19 шт.) на проведення земляних робіт по
підключенню до мережі водопостачання та водовідведення та їх
ремонту.
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З метою формування екологічної свідомості в населення щодо
раціонального поводження з відходами, популяризації даного питання ,а
також виконання природоохоронного законодавства
і
дотримання
встановлених Правил благоустрою на території Баранівської ТГ
працівниками відділу благоустрою проводилась значна роз’яснювальна
робота серед населення громади та учнівської молоді . З цих питань було
підготовлено і опубліковано ряд матеріалів на сторінках періодичної
преси та на офіційному сайті міської ради.
Доходи по спеціальному фонду за надані послуги відділом
благоустрою та ЖКГ Баранівської міської ради
грн.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2020 рік
Назва послуг
Вивезення сміття від
населення
Вивезення сміття від
юридичних осіб
Вивезення сміття від
населення по старостатах
Послуги ринку
Оренда приміщень
Ритуальні послуги
Оренда торгового місця
(реклама)
Послуги по наданню довідок
Продаж металобрухту
Всього:

2021 рік

647 513

635 730

Порівняння
-11 783

441836

532 297

+90 461

427169

461 026

+33 857

71 781
35 607
65 540
55 886

70 347
5 013
76 060
52 123

-1 434
-30594
+ 10 520
-3 763

16 752
4 802
1 766 886

6 184
17 987
1 856 767

-10 568
+13 185
+89 881

В 2021 році за надані послуги по спеціальному фонду надійшло
1 856,767тис. грн. та здійснено видатків на загальну суму 1 856,831 тис.
грн. , з них видатки становлять на:
- придбання ПММ, запасних частин та господарських товарів 877,958 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 434,269 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 481,574 тис. грн.;
- інші поточні видатки (податки) - 63,030 тис. грн.;
В 2021 році придбано щебеневої суміші 1600 т на суму 200 000 грн.,
асфальто-бетону 7,94 т. на суму 19 056 грн. , піску 600 м.куб. на суму 90
000 грн., розривних пород 40т. на суму 1205,18 грн.
Триває Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями
торгово-тренінгового центру в м.Баранівка . У 2021 році виділено з
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державного фонду регіонального розвитку 28 697,401 тис.грн. За 2021 рік
касові видатки на будівництво даного об’єкту становлять 31 938,555
тис.грн., в т.ч.:
- кошти ДФРР – 28 697,401 тис.грн.;
- кошти Гранту – 563,968 тис.грн.;
- кошти місцевого бюджету – 2 677,186 тис.грн.
КП «Баранівка міськводоканал»
Своєчасно в робочому режимі проводяться роботи по усуненню
аварійних ситуацій на окремих ділянках водопровідних мереж, які мають
значний термін експлуатації.
Баранівською міською радою в 2021 році було виділено коштів на
відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні послуги
та розміром витрат на їх виробництво для
КП «Баранівка
міськводоканал» 195,0 тис. грн.
Освіта
У 2021 році відділ і заклади освіти Баранівської міської
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 за 2021 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, в основному вдалося забезпечити належне
функціонування закладів освіти. У підпорядкуванні відділу освіти станом
на 31.12.2021 року перебувало 11 закладів загальної середньої, 14
дошкільної та 1 позашкільної освіти.
Дошкільна освіта
Станом на 31.12.2021 року в громаді функціонує 14 закладів
дошкільної освіти різних типів, з них: 11 - ЗДО з режимом роботи 9-10,5
год та 3 – малокомплектні дошкільні заклади на базі ЗЗСО з режимом
роботи 4 год. Всього в ЗДО функціонує 36 груп: з них 5 ясельних та 31
дошкільна групи. Груп короткотривалого перебування дітей – 3. За даними
проведеного обліку дітей від 0 до 6 років в громаді проживають 1082 дітей.
Кількість дитячого населення переважно зменшилась у сільській
місцевості. Відвідують дошкільні заклади 717 дітей, 22 дітей охоплено
соціально-педагогічним патронатом. Черги на влаштування дітей до ЗДО
громади немає. Відсоток охоплення дітей 3-6 років закладами дошкільної
освіти становить 93%. Директорами закладів дошкільної освіти
проводиться належна робота щодо організації харчування дітей у
відповідності ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» та Інструкції з
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організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. У 11
дитячих садках організовано 3-разове харчування. Харчуються 628 дітей.
Звільнено від плати за харчування 100 дитини, з них 36 дітей воїнів АТО.
Виконання натуральних норм харчування в середньому виконуються на
77% в яслах та 72% у садках. Середня вартість утримання однієї дитини за
2021 рік становить 34761,54 грн. У всіх закладах дошкільної освіти вчасно
проведено поточні ремонти. Організацію освітньо-виховного процесу
забезпечують 89 педагогічних працівників, 55 з яких мають вищу
педагогічну освіту, у тому числі 35 фахову.
Загальна середня освіта
З 01.01.2021 року ряди закладів освіти Баранівської територіальної
громади поповнилися ще одним закладом загальної середньої освіти. Це
Першотравенський ліцей. Таким чином, на 31.12.2021 р, загальна кількість
здобувачів освіти становила 2880 осіб.
Головним показником якості освіти безумовно є державна підсумкова
атестація та зовнішнє незалежне оцінювання. Але, у зв’язку з
карантинними обмеженнями, в 2020-2021 н.р. випускники 4, 9 та 11 класів
ЗЗСО були звільнені від державної підсумкової атестації. Що ж до ЗНО, то
одинадцятикласники мали можливість здавати іспити за бажанням. Відділ
освіти забезпечив своєчасний безкоштовний підвіз усіх учасників до
пунктів тестування у м. Новограді-Волинському та Житомирі.
Із 24 претендентів на отримання свідоцтв про здобуття базової
середньої освіти з відзнакою, підтвердили відзнаку 23 випускники 9 класів.
Із 15 претендентів на золоті медалі підтвердили відзнаку «Золота медаль»
15 випускників, 5 – отримали срібні медалі.
Відповідно до нового законодавства рішенням виконавчого комітету
Баранівської міської ради від 26.08.2021р №139 було затверджено мережу
36 груп подовженого дня у 8 ЗЗСО, що з 01.01.2021 р. фінансуються з
освітньої субвенції.
У 2020/2021 н.р. вихованці міського Будинку дитячої творчості узяли
участь в міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах та завоювали
92 дипломи, з яких 14 міжнародного, 29 всеукраїнського та 49 обласного
рівнів. Із них: 3 Абсолютні місця, 2 ГРАН-ПРІ, 42 дипломи І ступеню,
29 дипломів ІІ ступеню та 16 дипломів ІІІ ступеню.
В ЗЗСО було організовано роботу 43 гуртків, у яких займається 778
учнів..
У 2020-2021 навчальному році була розширена мережа інклюзивних
класів і груп. Загалом було організоване інклюзивне навчання для 12 учнів:
(5 в Баранівському ліцеї №1 (2, 5, 7, 8, 9 класах), 4 у Баранівському ліцеї
№2 ім. О.Сябрук (1,2(2 дитини) та 5(2 дитини) клас), 1 учень (1 клас)
Першотравенського ліцею та 2 учні у Кашперівській ЗОШ І-ІІІ ст. (1 та 4
клас) та для 9 дітей у закладах дошкільної освіти, а саме: у Баранівському
ЗДО «Сонечко» 7 дітей та у Кашперівському ЗДО – 1 дитина,
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Першотравенському ЗДО – 1 дитина. До штатних розписів цих закладів
освіти введено посаду асистентів вчителя та вихователя.
Вартість утримання одного учня загальноосвітнього закладу громади за
2021 рік складає 32819,59 грн. ( враховуючи витрати місцевого бюджету та
освітню субвенцію). Загальний бюджет галузі освіти ОТГ на 2021рік
становить 142 млн. 611тис. грн. Із них: освітня субвенція – 74 млн. 199 тис.
грн, інші кошти спеціального фонду – 3296тис. грн.
За кошти громади фінансується: - заробітна плата всіх працівників закладів
дошкільної освіти, міського будинку дитячої творчості, відділу освіти та
технічно-обслуговуючого персоналу шкіл; - комунальні послуги
(електроенергія, газ, водопостачання); - тверде паливо для котелень; паливно-мастильні матеріали для шкільних автобусів; - продукти
харчування для дітей пільгових категорій; - капітальні й поточні ремонти
приміщень, техніки й т.д.; - закупівля матеріалів, обладнання й інвентаря; підвищення кваліфікації педагогів; - відрядження команд на обласні
змагання, конкурси й олімпіади; У 2021 році оздоровлено 10 дітей
громади пільгових категорій в санаторії.Головна мета
Основний пріоритет розвитку галузі освіти на 2022 рік вбачаємо у
подальшій реалізації головних завдань державної політики в сфері
освіти, приведенням системи провадження освітньої діяльності у
відповідність до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну
середню освіту», упровадженням Концепції «Нова українська школа».
2. Проблемні питання
- Придбання шкільних автобусів для перевезення здобувачів освіти 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».
- Ремонт внутрішніх туалетів у Полянківській та Кашперівській ЗОШ ІІІІ ст.
Соціальна сфера
Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради
забезпечує реалізацію державної соціальної політики на території громади
у сфері соціального захисту населення.
При управлінні діють структурні підрозділи
- Центр надання соціальних послуг;
- Багатофункціональний центр реабілітації;
- Відділ бухгалтерського обліку.
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Станом на 31.12.2021 року штатним розписом управління
соціального захисту населення затверджено 49 штатних одиниць, загальна
чисельність фактично працюючих – 47 осіб.
Центр надання соціальних послуг відповідно до Державних
стандартів надає базові соціальні послуги:
1.Догляд вдома;
2.Соціальний супровід;
3.Соціальна інтеграція та реінтеграція;
4.Соціальне супроводження прийомних сімей;
5.Консультування;
6.Представництво інтересів;
7.Соціальна профілактика;
8.Соціальне таксі;
9.Натуральна допомога;
10.Інформування;
11.Послуга прокату.
12. Патронат над дитиною.
На
постійному обслуговуванні
перебуває 285 одиноких
непрацездатних громадян, які отримують соціальну послугу «догляду
вдома», із них:
235 - на безкоштовному обслуговуванні;
50 - на платному обслуговуванні.
В резерві перебуває – 60 осіб.
За 2021 рік соціальними робітниками надано 132171 послуг, із них:
1292 платних послуг, на суму - 65494,79 грн. (із них 20 диференційна
плата - на суму 914,9 грн.). Сестрами медичними центру надання
соціальних послуг надано 9508 соціально – медичних послуг для 419 осіб.
Соціальними робітниками з комплексного ремонту надано 1311 послуг, із
них: - 1084 послуг для 180 осіб (підопічних) (порізка і порубка дров,
чистка садків, дрібний ремонт, чистка сніг, обкошування прибудинкової
території тощо); - 227 послуг – УСЗН.
В центрі надання соціальних послуг на обліку перебуває 48 сімей, що
опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховується 143
дитини.
Спільно із службою у справах дітей міської ради, представниками
старостинських округів, медичними працівниками, та представником
ювенальної превенції здійснено 184 виїзди, обстежено 472 сім’ї, що
перебувають у СЖО, в яких виховується 1304 дитини.
Нововиявлені 46 сімей.
13 сім’ям, в яких діти мають інвалідність, запропоновано соціальні
послуги, а також пройти курс реабілітації в багатофункціональному центрі
реабілітації УСЗН. 6 дітей пройшли курс реабілітації.
За рік складено 172 акти оцінки потреб сімей/осіб.
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Соціальним супроводом охоплено 30 сімей, які опинилися у СЖО, і
потребують сторонньої допомоги, що становить 62,5% від загальної
кількості сімей на обліку ( навантаження 10 сімей на 1 ФСР). Даним
сім’ям/особам надано 1376 соціальних послуг.
На постійному контролі перебуває питання щодо забезпечення
безкоштовним харчуванням дітей із сімей, які перебувають у СЖО. У
2021/2022 навчальному році забезпечено – 25 дітей .
Сприяли в оформленні пакетів документів та
проходження
реабілітації в центрі «Крапка відліку» 8 сімей СЖО та перебування в
кризовому центрі м.Житомира 1 сім’ї. Частина сімей пройшла реабілітацію
та повернулась додому.
25 дітей проходили медичне обстеження у клінічній дитячій лікарні
№ 8 в м.Києва. 10 дітей відправлено на безкоштовне оздоровлення в
обласний санаторій радіаційного захисту для дорослого та дитячого
населення Житомирської області, смт. Камяний Брід на 10 днів.
27 дітей пільгових категорій відвідали новорічну виставу
Житомирської обласної філармонії ім. С.Ріхтера.
До міжнародного Дня захисту дітей ФСР тісно співпрацювали з
підприємцями громади щодо надання благодійної допомоги дітям. Зібрано
та сформовано 230 подарунків та вручено дітям із сімей, які перебувають
на обліку в ЦНСП.
На території громади проживає 13 сімей, в яких виховується 17
дітей, що перебувають в закладах інституційного догляду. Фахівцями із
соціальної роботи було відвідано дані сім’ї та проведено інформаційнороз’яснювальну роботу щодо реформування системи інституційного
догляду та виховання дітей з метою повернення їх в біологічні сім’ї. Як
результат - повернулися в біологічні сім’ї та приступили до навчання в
школи громади – 3 дітей із 3 сімей). Даним сім’ям постійно надається
підтримка від благодійних фондів, зокрема, з Канади ( одяг, взуття,
шкільне приладдя, засоби гігієни тощо).
Під соціальним супроводженням перебуває 6 прийомних сімей, в
яких виховується 8 дітей . Даним сім’ям надано 129 соціальних послуг.
Проведена посильна робота щодо сприяння у придбанні житла за
рахунок субвенції з державного бюджету для 4 дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебували на
квартирному обліку в громаді. Житло придбали у м.Житомирі, м.Бердичеві
та Бердичівському районі, м.Обухові Київської області. Надалі
проводиться робота щодо підбору та придбання житла за рахунок
субвенції з державного бюджету особі з числа дітей у 2021 році.
Проведено інформаційну роботу з особами з числа дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа віком від 25 до 35
років, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на
квартирному обліку та користуються позачерговим правом на отримання
житла.
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У 2021 році в громаді запроваджена послуга «Патронат над
дитиною». Кандидати у патронатні вихователі пройшли навчання у
м.Києві. У жовтні 2021 року влаштовано 4 дитини із сім’ї, яка перебуває в
СЖО, у патронатну сім’ю.
Проведено профілактичну роботу з 22 особами, які умовно засуджені
та перебувають на обліку в районному секторі з питань пробації ( послуга
«соціальна профілактика») .
Зареєстровано та розглянуто 267 звернень по телефону «гарячої
лінії».
Зареєстровано 102 заяви та здійснено 568 виїздів послуги «соціальне
таксі» по перевезенню осіб (дітей) з інвалідністю, які мають порушення
опорно-рухового апарату. Крім того здійснюється підвіз дітей з
інвалідністю до багатофункціонального центру реабілітації, а також
здійснюються виїзди у сім’ї, які опинилися у СЖО, по старостинських
округах.
Проведено заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти
насильства».
Основна мета діяльності Багатофункціонального центру реабілітації
УСЗН Баранівської міської ради полягає в сприянні задоволення потреб
дітей з інвалідністю та дітей, які належать до групи ризику щодо
отримання інвалідності, в послугах реабілітації. У 2021 році працівники
багатофункціонального центру реабілітації у своїй діяльності
орієнтувались на раннє виявлення та надання індивідуальних послуг дітям,
які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності та
консультування сімей, в яких виховуються ці діти.
Протягом 2021 року послуги комплексної реабілітації отримали 124
дитини. З них 41 дитина з інвалідністю (41 % від загальної кількості дітей,
потребуючих послуг реабілітації) та 83 дитини, які належать до групи
ризику щодо отримання інвалідності (83 % від загальної кількості дітей,
потребуючих послуг реабілітації).
6 дітей з інвалідністю пройшли по 2 курси комплексної реабілітації;
1 дитина з інвалідністю – 3 курси; 1 дитина з інвалідністю – 4 курси.
19 дітей групи ризику пройшли по 2 курси реабілітації; 1 дитина – 4
курси реабілітації.
До реабілітаційних послуг залучено 1 дитину з Довбиської ОТГ.
Реабілітаційні послуги вдома (патронаж) отримали 7 дітей.
До реабілітаційних послуг, окрім дітей з м. Баранівка, завдяки
послузі УСЗН «соціальне таксі», залучені діти сіл Явне, Лісове, Острожок,
Рогачів, Млини, Вірля, Климентіївка, Смолдирів, Зеремля,
смт.
Першотравенськ, смт. Полянка.
Практичний психолог провела інформаційну роботу з батьками
дітей, що повернулися з інтернатних закладів. Одна дитина пройшла
комплексний курс реабілітації в багатофункціональному центрі
реабілітації.
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Соціальна робота в Баранівській громаді проводиться на належному рівні.
Керуючись Законами України «По охорону дитинства», «Про органи і
служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених, батьківського піклування». постановами Кабінету
Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», іншими
нормативно-правовими документами служба у справах дітей міської ради
забезпечує реалізацію на території громади державної політики з питань
соціального захисту дітей, зокрема забезпечує безпосереднє ведення справ
і координацію діяльності стосовно захисту прав дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах.
Станом на 01.01.2022 року на первинному обліку служби у справах
дітей перебуває 94 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, з них влаштовані до сімейних форм виховання 87 дітей,
підлягають усиновленню 7 дітей.
Службою здійснюється нагляд за 8 усиновленими дітьми до
досягнення ними 18-річного віку.
На території громади функціонує 6 прийомних сімей, в яких
виховується 8 дітей.
У 2021 році на первинний облік служби у справах дітей поставлено
15 дітей, з них 7 влаштовані під опіку/піклування.
Станом на 01.01.2022 року на обліку дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах служби у справах дітей перебуває 101
дитина із 39 сімей.
Протягом року службою у справах дітей у спільній роботі з
фахівцями із соціальної роботи УСЗН міської ради, представниками
старостинських округів міської ради, медичними працівниками,
Баранівським РС УДСНС України у Житомирській області здійснено
обстеження 134 сімей, які переважно (за результатами проведеної оцінки
потреб дитини та її сім’ї) перебувають у складних життєвих.
Спільно з інспектором ювенальної превенції відділу поліції
проведено 11 профілактичних рейдів «Діти вулиці» та «Вокзал», в ході
яких обстежено 75 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 33 батьків до адміністративної
відповідальності за ст.184 КУпАП.
Протягом 2021 року проведено 14 засідань комісії з питань захисту
прав дитини розглянуто 69 нагальних питань.
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У 2021 році 3 батьків відносно 7 дітей позбавлено батьківських прав
(з них 2 за поданням органу опіки та піклування).
При розгляді судом питань захисту сімейних прав та інтересів дітей
обов’язковою є участь органу опіки та піклування, представленого
належною юридичною особою. Так, у 2021 році взято участь у 30 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 10
дітей, 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 2021/2022 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.
Центр є моделлю інтегрованого офісу, діяльність якого здійснюється
виключно через адміністраторів за принципом «єдиного вікна».
Основним завданням Центру є – своєчасне, повне і якісне надання
адміністративних послуг населенню.
До безперечних переваг роботи ЦНАП можна віднести:

спрощене й комфортне отримання громадянами адміністративних
послуг,

протидію корупції та уникнення використання посередницьких
послуг,

повне інформування клієнтів та відвідувачів з будь-яких питань,

організацію інформаційного обміну даними між службами і повний
контроль за здійсненням їх адміністрування,

скорочення кількості документів, що подаються замовниками в
складі вхідного пакету документів.
На теперішній час в Центрі громадяни та суб’єкти господарювання
мають можливість отримати 285 видів послуг. У тому числі через Центр
надаються платні послуги.
Плата за надання адміністративних послуг зараховується до міського
бюджету та до державного бюджету.
Статистика обслуговування
Протягом 2021 року до Центру надання адміністративних послуг
надійшло 23376 звернень, а саме:
- питання місцевого значення (житло, містобудування, земля,
благоустрій тощо) -2651;
- паспортні послуги (вклейка 25-45років) – 23;
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- державний земельний кадастр – 2548 ;
- реєстрація речових прав на нерухоме майно – 3388;
- реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 233адмінпослуг, 193 виписки з ЄДР;
- реєстрація громадських об’єднань – 31;
- реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання – 8555;
- адмінпослуги соціального характеру - 5754
Робота сектора реєстрації місця проживання
За 2021року – 13562 особи, а саме:
зареєстровано місце проживання – 819осіб;
знято з реєстрації місця проживання – 978 особу;
здійснено перереєстрацію місця проживання – 1850 особам;
видано довідок та витягів з реєстру – 4908 штук;
розглянуто адміністративних справ – 111 справ;
оформлено будинкових книг – 92 шт.;
опрацьовано запитів – 2245шт.;
надано консультацій – 3559шт.
В 2021роках, на період карантину, сектор жодного дня не припиняв
роботу, не обмежував щоденну кількість громадян на прийомі.
Більш того, працівники сектору здійснили заходи для створення
умов для більшої захищеності працівників та відвідувачів при здійсненні
прийому.
Згідно статистики, навантаження на працівника в 2021 році,
порівняно з попередніми роками, значно виросла тому, що в громаді
збільшилася загальна кількості громадян (за рахунок смт. Першотравенськ
додалося ще майже 3,5 тисячі громадян). У той час необхідно зауважити,
що працівники сектору достойно справляються із покладеними на них
завданнями.
Протягом звітного періоду відбулось збільшення кількості видів
послуг, що надаються ЦНАП.
З метою створення для громадян максимально доступних та якісних
умов отримання послуг соціального характеру проводилась робота щодо
запровадження надання послуг соціального характеру через ЦНАП.
Запроваджено інтегрування кейсу адмінпослуг соціального характеру,
запроваджено практику системної взаємодії між структурними
підрозділами соціального захисту населення та ЦНАП з питань якісної
організації надання послуг в т.ч. навчань для адміністраторів. Таким чином
на сьогодні в ЦНАП протягом 2021 року надавалось 36 послуг соціального
характеру.
Організовано прийом жителів(отримувачів соціальних виплат) міста
Баранівка щодо прийому пакету документів на всі види соціальної
підтримки населення – січень 2021р
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Всього надано 4247 адміністративні послуги за допомогою
програмного комплексу «Соціальна громада» (електронно)
Допомоги- 1814
Субсидії –1924
Пільги - 505
З них 1526 заявників, отримувачів адміністративних послуг
соціального характеру жителі міста Баранівка, 2721 адміністративні
послуги було надано жителям старостинських округів, сформовано
старостами перевірено на рівні посадової особи відділу адміністративних
послуг соціального характеру, а також сформовано працівниками відділу
кабінету № 10, які забезпечують прийом громадян сіл Табори, Йосипівка,
Жари.
Прийнято безпосередньо від заявників паперових звернень щодо
адміністративних послуг соціального характеру– 1507
Зроблено запитів на інформацію про перебування на обліку до
Районної філії Баранівського центру зайнятості та інформацію про
призначення допомог, розміру доходів отримувачів до Відділу №1 м.
Баранівки Новоград-Волинської РДА - 932,
Складено актів обстеження матеріально-побутових умов окремих
категорій громадян, які претендують на певний вид адміністративної
послуги соціального характеру відповідно до постанови КМУ від
16.01.2019 № 18 зі змінами» Положення про головного державного
соціального інспектора та державного соціального інспектора -315,
Проведено повідомну реєстрацію галузевих( міжгалузевих) і
територіальних угод колективних договорів відповідно до ст.34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997№280/97ВР,ст 15 Кодексу Законів про працю в Україні від 10.12.1971р в кількості –
14,
Прийнято та опрацьовано реєстрів на передачу справ від старостатів – 544,
Сформовано та передано до Відділу №1 (бек офісу) реєстрів на паперові
екземпляри справ в кількості всього -708.
У вересні 2021 року було взято участь в онлайн тренінгу на рівні
Міністерства соціальної політики,презентація впровадження програмного
комплексу, як краща практика Житомирської області.
Січень 2021 року було підключено до програмного комплексу «Соціальна
громада»Першотравенськийстаростинськийокруг,проведено навчання в
частині роботи з програмним комплексом.
Розроблено та подано на затвердження сесії міської ради інформаційні
картки адміністративних послуг соціального характеру в кількості –62,
Опрацьовано звернень громадян в частині надання консультацій – 4264
Щоденні консультації діловодів старостинських округів щодо
порядку та організації прийому громадян в частині надання
адміністративних послуг та повідомлення про їх рішення.
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Замовлено на сайті ДП Інформаційно – обчислювальний центр
Міністерства соціальної політики два модулі для встановлення
програмного комплексу в старостатах Йосипівки,Жари.
З метою забезпечення реалізації експериментального проєкту
“єМалятко” Центр надання адміністративних послуг приєднався до
загальнодержавного проєкту метою якого є спрощення отримання
державних послуг, допомога батькам немовляти уникнути бюрократії та
надати можливість займатися приємними сімейними турботами замість
тяганини з документами.
Щоб отримати послугу, батькам буде необхідно мати при собі
паспорти, ІПН (за наявності), медичне свідоцтво про народження та 20
вільних хвилин для заповнення заяви з адміністратором.
Впровадження послуги єМалятко реалізується Міністерством
цифрової трансформації України за підтримки програми EGAP
(Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), SURGe за підтримки
Уряду Канади, проєкту EGOV4UKRAINE, що є частиною програми ULEAD з Європою.
Також з метою задоволення потреб та інтересів мешканців
територіальної громади до переліку послуг ЦНАП було включено послуги
регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області та
підписано угоду про співпрацю.
Пересувний центр виїжджає за графіком у м Баранівка і надає
громадянам найбільш поширені адміністративні послуги сервісних центрів
МВС: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, заміна
посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія, а також
прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей. Це
вперше, коли не громадяни мають їхати за отриманням державних послуг,
а державний сервіс рухається до громадян.
Велика увага приділяється підвищенню рівня професіоналізму та
обізнаності адміністраторів. Адміністратори ЦНАП постійно підвищують
свій рівень кваліфікації шляхом участі в онлайн семінарах, які
організовують Мінцифра та на цифровій платформі “Дія” . Після участі в
навчанні адміністратори ЦНАП отримали відповідні сертифікати.
З метою організації системи доступності адміністративних послуг
Центром надаються послуги не лише мешканцям міста. Так, низка видів
послуг надаються мешканцям і суб’єктам господарювання інших
населених пунктів.
Також для створення зручних та доступних умов отримання послуг
суб’єктами звернень у межах Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади утворено 10 віддалених місць для роботи
адміністраторів ЦНАП, у яких обслуговування здійснюють старостиадміністратори відповідних сіл та селищ.
Для оплати послуг в приміщені ЦНАП встановлено платіжний
термінал, в якому можна здійснити оплату адміністративних послуг, а
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саме: за реєстрацію місця проживання, реєстрацію нерухомого майна,
послуги ДЗК, сплатити комунальні платежі, здійснити поповнення
мобільного, інтернет зв’язку, сплатити земельний податок з фізичних осіб
та здійснити інші платежі.
Відвідувачі мають можливість скористатись безкоштовним WI-FI.
Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від
інфекційних хвороб” з метою запобігання поширенню на території
України коронавірусу проводяться відповідні заходи, а саме:

- постійно проводиться дезінфекція приміщень;
- громадяни з ознаками вірусної хвороби до приміщення не
допускаються;
- працівники та відвідувачі повинні перебувати в приміщенні
тільки в захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно,
або респіраторі;
- очікування відбувається ззовні приміщення з дотриманням
принципів соціального дистанціювання (1,5 м).
Весь час, поки триває карантин, з метою недопущення
розповсюдження коронавірусної хвороби, збереження здоров’я та
забезпечення безпеки працівників і оточуючих людей,
враховуючи рекомендації Мінцифри прийом здійснюється з
дотриманням всіх санітарних норм.
Культура та спорт
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту (далі по тексту - Відділ) є
виконавчим органом Баранівської міської ради, створений Баранівською
міською радою, підзвітний і підконтрольний їй. Підпорядковується
відповідним органам виконавчої влади щодо здійснення делегованих
повноважень.
Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і
своїм найменуванням.
Засновником Відділу є Баранівська міська рада, яка здійснює контроль
за його діяльністю.
Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і
творчої самореалізації кожного громадянина, забезпечення в межах
визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері
культури, державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, розвитку
фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і
місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і
закладів для задоволення потреб та інтересів Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади. Робота установ культури громади
спрямована на задоволення потреб людини у розвитку своєї особистості,
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творчого потенціалу, збереження і примноження національного скарбуфольклору, збереження історико-культурної спадщини, естетичного
виховання і навчання дітей, потреб у спілкуванні.
Особливий акцент у роботі закладів культури – це робота з дітьми та
молоддю, створення умов для їх духовного і творчого зростання та
збагачення на кращих зразках української та світової культури.
Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту підпорядковані та підзвітні
наступні заклади:
 Міський будинок культури ім. А. Пашкевича;
 Міський стадіон;
 Баранівська дитяча юнацька спортивна школа;
 Баранівська школа мистецтв;
 Баранівський історико-краєзнавчий народний музей;
 Баранівська бібліотека для дорослих та дітей;
 Сільські будинки культури та клуби об’єднаної громади;
 Будинок культури смт. Полянка.
Культурно-мистецькі заходи:
За перше півріччя 2021 року було проведено:
Урочисті мітинги та покладання квітів до пам’ятних знаків – 10;
Тематичні заходи – 4;
Театралізовані масові заходи – 2;
Творчі звіти колективів художньої самодіяльності громади -5;
Участь в обласних конкурсах (онлайн) -5;
Обласний фестиваль – конкурс хорової пісні « Мамина вишня» ( онлайн).
Школа мистецтв
Участь у всеукраїнських, обласних фестивалях – конкурсах (онлайн) – 20

-

Бібліотечні установи Баранівської міської ради
Віртуальні історичні екскурси – 2
Онлайн інформаційні поавдомлення – 8
Засідання клубу за інтересом – 5
Онлайн – огляди літератури – 5
Книжкові виставки літератури – 41
Онлайн – презентації – 5
Години мужності – 10
Поетична вітальня – 1
Тематичні перегляди літератури -12
Флешмоби – 2
Огляди літератури – 13
28

-

Шевченківські читання – 4
Літературні години – 18
Літературно – музичні години – 6
Родинні свята – 4
Виставки вшанування – 10
Виставки – посвяти – 10
Виставки – реквієми - 5
Години історії – 7
Години пам’яті – 7
Патріотичні години – 4
Виставки вишиванок – 10
Бесіди – 12
Конкурси - 1

Баранівський історико - краєзнавчий народний музей
Тематичні фотодокументальні виставки -4;
Поетичні години -2;
Експозиційні виставки -1;
Історичні відео екскурсії -10;
Туристичні екскурсії -1;
Тематичні заходи - 20
Спортивно-масові заходи
Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту протягом півріччя 2021
року проведено 4 місцевих змагань, взяли участь у 9 обласних спортивних
змаганнях.
Також збірні команди громади взяли участь у таких турнірах:
- відкритий кубок Новоград-Волинської ОТГ з футзалу (січень-лютий);
- кубок Новоград-Волинського району з футболу (травень-червень);
- дитячо-юнацька футбольна ліга Житомирської області (2 вікових групи),
(квітень-червень);
- чемпіонат Житомирської області з футболу серед юнаків (2 вікових
групи), (квітень-червень);
- першість Житомирської області з футболу (травень-червень);
- чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+ (травеньчервень).
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:
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- об’єкти всього – 6 одиниць;
- Лікарські амбулаторії – 6;
- з них – загальна практика сімейна медицина – 6 ( Баранівка,Суємці,
Кашперівка, Полянка, Рогачів, Першотравенськ).
- Фельдшерсько-акушерських пунктів – 0
- Фельдшерських пунктів – 0
- Забезпеченість ліжками денного стаціонару - 0. (наказ по ЦПМСД - № 83
від 29.11.2018 р.)
2. Фінансування закладу :
- Бюджет КНП «Центр ПМСД» –14813,1 тис. 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 2021р.
Всього:
в т.ч.
- медикаменти

За 2021 р. на
1-го жит.

За 2020 р. на 1го жителя

13873142,38
25641,30

- Заборгованість по взаєморозрахунках - немає
- по заробітній платі – термін оплати якої не настав
- по енергоносіях – немає

№

Назва медичного
обладнання

1

Портативна
медична
діагностика
(програмно-

Кількість,
одиниць

3. Матеріально-технічна база :
1. Холодильниками всі АЗПСМ забезпечені.
2. Наявність лічильників:
- теплової енергії – 0;
- електроенергії -23
- водопостачання холодної води – 2 ;
- -//- гарячої – 0.
Капітальні ремонти всього - не проводились
Поточні ремонти всього – 172955,21
Стан медичного обладнання та апаратури :
Питома вага обладнання та апаратури в працюючому стані – 100%
Придбання медичного обладнання та апаратури:

1

Ціна,
грн.

Вартість
(сума),
грн.

Джерело
фінансува
ння

Звідки
отримали

Дата
поставки

89600

89 600,00

держ.закуп.

База
спец. мед.
постачання

березень
2021 р.

30

2

апаратний
комплекс IDIS2GO
Дерматоскоп BS3+

1

14530,
6

14530,60

держ.закуп.
держ.закуп.

3

Кисневий
концентратор

1

37000

37000,00

4

Кисневий
концентратор

3

37426

112278,00 держ.закуп.

5

Кисневий
концентратор

7

37000

259000,00 держ.закуп.

6

мішок АМБУ
дорослий

1

1300

1300,00

власні
кошти

7

Лампи TUV-30
бактерицид

4

206,02

824,08

власні
кошти

8

Пульсоксиметр

1

1700

1700,00

власні
кошти

9

Пульсоксиметр

1

500

500,00

власні
кошти

10

Вимірювач АТ

1

390,87

390,87

власні
кошти

11

Вимірювач АТ

1

374,5

374,5

власні
кошти

База
спец. мед.
постачання.
База
спец. мед.
постачання
База
спец. мед.
постачання
База
спец. мед.
постачання
ПП
«МЕДІСАН
»
ПП
«МЕДІСАН
»
ПП
«МЕДІСАН
»
ПП
«МЕДІСАН
»
ПП
«МЕДІСАН
»
ПП
«МЕДІСАН
»

березень
2021 р.
жовтень
2021 р.
жовтень
2021 р.
жовтень
2021 р.
лютий
2021 р.
квітень
2021 р.
листопад
2021 р.
листопад
2021 р.
листопад
2021 р.
листопад
2021 р.

Забезпеченість автомобільним транспортом : всього 9 одиниць.
ЛПЗ Баранівського району:
- Баранівська АЗПСМ - 4 (УАЗ,ВАЗ,ГАЗ,TOYOTA COROLLA)
- Кашперівська АЗПСМ – 1 (УАЗ)
- 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 – 72,5
тому числі госпрозрахункові відділення :
- штатних посад лікарів – 15,00
- штатних посад середніх медпрацівників – 28,25
- абсолютне число зайнятих посад – 68,25
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- абсолютне число фізичних осіб – 71
- зайнятих посад лікарів – 12,75
- зайнятих посад середніх медпрацівників – 27,5
- кількість лікарів (фізичних осіб) - 12
- кількість середніх медпрацівників (фізичних осіб) - 30
- % укомплектованості посад фізичними особами район – 98%
- % укомплектованості посад лікарів фізичними особами – 80,0
- % укомплектованості посад середнього медперсоналу фізичними особами
– 106 %
- абсолютне число штатних посад СЛА – 16,0
- абсолютне число зайнятих посад СЛА –14,0
- абсолютне число фізичних осіб СЛА – 17
- % зайнятості до штатних посад СЛА – 87,5%
- % укомплектованості штатних посад СЛА фізичними особами – 106
- абсолютне число штатних посад лікарів СЛА – 3,0
- абсолютне число зайнятих посад лікарів СЛА – 2,25
- фізичних осіб лікарів СЛА - 2
- % зайнятості штатних посад лікарів СЛА – 75 %
- % укомплектованості посад фізичними особами лікарів СЛА – 67 %
- абсолютне число штатних посад середнього медперсоналу СЛА – 7,0
- абсолютне число зайнятих посад середнього медперсоналу СЛА – 6,5
- фізичних осіб середнього медичного персоналу СЛА – 8
- % зайнятості до штатних посад середніх медпрацівників СЛА – 93 %
- % укомплектованості посад середнього медперсоналу СЛА фізичними
особами – 114%
- абсолютна кількість штатних посад середнього медперсоналу ФАПів
(ФП) – 0
- абсолютна кількість зайнятих штатних посад середнього медперсоналу
ФАПів (ФП) – 0
- абсолютна кількість фізичних осіб середнього медперсоналу ФАПів (ФП)
–0
- % зайнятості до штатних посад середнього медперсоналу ФАПів (ФП) – 0
- % укомплектованості штатних посад фізичними особами середнього
медперсоналу ФАПів (ФП) – 0
- абсолютне число підлягаючих атестації лікарів за 2021 р. всього - 1
- атестовано за 2021 р. - 1
- підлягало атестації організаторів охорони здоров'я - 1
- атестовано організаторів охорони здоров'я - 1
- питома вага атестованих лікарів від підлягаючих за планом – 100
- абсолютне число підлягаючих атестації середніх медпрацівників – 3
- абсолютне число атестованих середніх медичних працівників – 3
- питома вага атестованих середніх медичних працівників від підлягаючих
– 100%
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На даний час працюють лікарі пенсійного віку :
- 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
6. Впровадження сімейної медицини :
В ОТГ функціонує 6 амбулаторій ЗПСМ ( Баранівка,Суємці, Кашперівка,
Полянка, Рогачів, Першотравенськ ).
Штатних посад сімейних лікарів – 10,0
- фізичних осіб – 7
Кількість населення, що обслуговується закладами сімейної медицини –
15462
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;
- проведено ремонт з встановленням твердопаливного котла в АЗПСМ
смт. Першотравенськ;
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- 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
1.
На забезпечення закладу сучасною діагностичною апаратурою
кошти місцевого бюджету не виділялися. За рахунок коштів від
господарської діяльності закладу придбано:

№
з/п

Назва медичного
обладнання

Назва ЛПЗ,
якому
поставлено
(планується
поставити)
медичне
обладнання
КНП
"Баранівська
ЦРЛ"

1

Монітор пацієнта

2

Газоаналізатор крові з
мозливістю
визначення
електролітів, глюкози
та лактату

3

Кисневий
концентратор ОХ-10А

4

Система рентгенів ХMIND ДС

5

Кольпоскоп МК-300

6

Кисневий
концентратор ОХ-10А

7

Монітор пацієнта G3N
з капнографом

КНП
"Баранівська
ЦРЛ"
КНП
"Баранівська
ЦРЛ"
КНП
"Баранівська
ЦРЛ"
КНП
"Баранівська
ЦРЛ"
КНП
"Баранівська
ЦРЛ"
КНП
"Баранівська
ЦРЛ"

8

Когаулометр
напівавтоматичний 4-х
канальний

КНП
"Баранівська
ЦРЛ"

9

Компресор для
забезпечення роботи
дихальної апаратури

10

Кисневий
концентратор

КНП
"Баранівська
ЦРЛ"
КНП
"Баранівська
ЦРЛ"

Кть,
од.

Ціна, грн.

Вартість
(сума), грн.

Дата
оплати

Дата
поставки
до ЛПЗ

Дата
вводу в
експлуата
цію

1

105 375,00

105 375,00

25.01.2021

20.01.2021

25.01.2021

1

271 000,00

271 000,00

08.02.2021

05.02.2021

08.02.2021

4

26 000,00

104 000,00

29.03.2021

29.03.2021

29.03.2021

1

84 000,00

84 000,00

29.03.2021

29.03.2021

29.03.2021

1

78 700,00

78 700,00

31.03.2021

26.03.2021

31.03.2021

5

25 000,00

125 000,00

08.04.2021

08.04.2021

08.04.2021

1

99 500,00

99 500,00

13.05.2021

30.04.2021

30.04.2021

1

85 000,00

85 000,00

21.05.2021

17.05.2021

30.06.2021

1

374 167,00

374 167,00

29.06.2021

29.06.2021

09.07.2021

1

594 112,00

594 112,00

29.06.2021

29.06.2021

09.07.2021

34

11

Електрокардіограф

КНП
"Баранівська
ЦРЛ"

2

25 346,00

Цифрова мобільна
рентгенографічна
система: Комплекс
рентгенодіагностичний
цифровий КРДЦ-04АЛЬФА

КНП
"Баранівська
ЦРЛ"

1

1 550 000,00

12
…
Всього сумма та кількість

Всього сумма та кількість обладнання,
яке введено в експлуатацію

50 692,00

31.08.2021

27.08.2021

31.08.2021

1 550 000,00

22.12.2021

21.12.2021

21.12.2021

20

3521546,0

20

3521546,0

2. У 2021 році в інтернатурі проходили навчання 4 лікаря інтерна по
спеціальностям: дерматолог, ендоскопіст, гінеколог, анестезіолог.
3. На виплату пільгових рецептів окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань із місцевого бюджету кошти не виділялись.

Землеустрій громади.
Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та
земельних відносин
Протягом 2021 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 затверджено Детальний план
території в межах вулиць Соборна, Європейська, Пашкевича, Звягельська у
місті Баранівка Баранівського району Житомирської області для
земельної ділянки по вул.Соборна 4а та земельної ділянки загальною
площею 0,4000 га по вул. Європейська;
- затверджено Детальний план території в межах вулиць Соборна,
Європейська, Звягельська в м. Баранівка Житомирської області для
земельної ділянки по вул. Звягельська, 8б;
- затверджено Детальний план території в межах вулиць Соборна,
Європейська,
Тищика
у
м.Баранівка Баранівського
району
Житомирської області для земельної ділянки по вул.Тищика, 3Б;
- затверджено Детальний план території в межах вулиць: Звягельська,
Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Калинова в м.Баранівка. Для
розміщення будівлі прозорого офісу
з
зблокованими приміщеннями
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торгово-тренінгового центру за адресою: вул. Звягельська, 7б, об’єктів закладів освіти за адресою: вул. Звягельська, 7-е, (реконструкція
Баранівського міжшкільного ресурсного центру), вул. Звягельська, 7-є
(спортивний майданчик Баранівської ЗОШ №2 імені О.Сябрук),
земельної ділянки по вул.Звягельська, 7-в загальною площею 0,0083га,
затвердженого рішенням Баранівської міської ради 27 сесії 8 скликання від
21.12.2018р №1519 зі змінами для земельної ділянки по вул.Звягельська, 7в;
- затверджено Детальний план території в межах вулиць Першотравенська,
Шевченка та частини річки Душнівка в м.Баранівка Житомирської області,
затвердженого рішенням Баранівської міської ради 27 сесії 8 скликання від
21.12.2018р. №1521, зі змінами для земельних ділянок по вулиці
Першотравенська, 2а та Першотравенська, 2е;
- затверджено Детальний план території «Визначення містобудівних
потреб земельних ділянок в межах вулиці Звягельська (з 69-Б по 95-А) м.
Баранівка Новоград-Волинського району Житомирської області, для
будівництва та обслуговування магазину непродовольчих товарів,
господарських будівель та споруд;
- затверджено Детальний план території «Внесення змін до детального
плану території затвердженого рішенням Баранівської міської ради 26 сесії
7 скликання № 1440 від 12.11.2018 року. Визначення містобудівних потреб
земельної ділянки з кад. № 1820600000:01:006:0162, площею 1,2091 га,
будівництво холодного складу для зберігання посуду, в межах вулиць
Першотравенська, Дубрівське шосе в м. Баранівка, Новоград-Волинського
району Житомирської області»;
- затверджено Детальний план території та звіт про стратегічну екологічну
оцінку земельної ділянки за межами населеного пункту с. Острожок на
території Баранівської міської ради Баранівського району Житомирської
області;
- розроблено та затверджено відповідно до вимог Постанови Кабінету
Міністрів України від 01.09.2021 №926 «Про затвердження Порядку
розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної
документації» «З А В Д А Н Н Я на розроблення комплексного плану
просторового розвитку території Баранівської міської територіальної
громади Новоград-Волинського району Житомирської області»
- 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 0,3228 га на суму 121 117,32 га.
За 2021 рік Баранівською міською радою укладено 13 договорів
оренди землі на землі запасу несільськогосподарського призначення
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загальною площею 13,4555 га на загальну суму 165,40 тис. грн. та 64
договори на землі запасу сільськогосподарського призначення
(невитребувані земельні частки (паї) загальною площею 163,4655 га на
загальну суму 147,05 тис. грн. Середній розмір орендної плати за оренду
земель несільськогосподарського призначення – 7% від нормативногрошової оцінки землі. Розмір орендної плати за оренду земель
сільськогосподарського призначення – 8% від нормативно-грошової
оцінки землі. Переважна більшість земельних ділянок передається міською
;4
радою в оренду з розміром орендної плати відповідно до рішень сесії –
12% від нормативної грошової оцінки землі.
За 2021 рік Баранівською міською радою укладено 13 договорів
оренди комунального майна шляхом укладання через аукціон, де
орендодавцем виступає Баранівська міська рада, на загальну площу 578,28
м. кв. на загальну суму місячної орендної плати 8474,35 грн.
Крім того, укладено 14 договорів оренди комунального майна шляхом
отримання майна без проведення аукціону з установами, організаціями,
діяльність яких фінансується за рахунок місцевого бюджету, загальною
площею 935,45 грн. Розмір орендної плати становить 1 грн. в рік за об’єкт
оренди.
Відповідно до чинного законодавства в 2021 році Баранівською
міською радою проведено 2 аукціони з продажу об’єктів малої
приватизації загальною площею 983,4 м.кв. на суму 627 892,9 грн.
Постійно проводиться контроль за використанням та охороною
земель комунальної форми власності, додержання землевласниками та
землекористувачами земельного та екологічного законодавства,
встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх
цільового призначення та умов надання.
Вживаються заходи щодо усунення порушень норм чинного
земельного законодавства України на території громади, оперативне
інформування компетентних органів про будь-які випадки порушення
земельного законодавства на території громади.
Передача земельних ділянок комунальної форми власності у власність
громадян та юридичних осіб, надання та вилучення земельних ділянок у
користування із земель комунальної форми власності відповідно до
Земельного кодексу України, участь у підготовці матеріалів для
оформлення договорів оренди землі.
КУ «АМОР»
1. Було розроблено План громадської безпеки Баранівської міської ТГ на
період 2021 року, даний план було затверджено розпорядженням міського
голови №58-од від 03.03.2021 року. В ході виконання пріоритетних
завдань даного плану було: 1. Організація та проведення національно 37

патріотичного виховання молоді – було подано проект «Створення
спортивно-туристичного клубу для ветеранів АТО та молоді» на конкурс
ініціатив від ПРООН – проект виграв, очікуємо постачання спортивного
спорядження на загальну суму близько 100 тис. грн.
2. Організація діяльності Громадського формування для охорони
громадського порядку – подано на конкурс ініціатив від ПРООН – проект
виграв, очікуємо постачання необхідного обладнання для роботи
Громадського формування, орієнтовна вартість проекту 110 тис. грн.
Статут громадського формування погоджено на виконавчому комітеті
Баранівської міської ради.
3. Проведення заходів, щодо культури поведінки пішоходів,
велосипедистів та власників гужового транспорту на дорогах у нічний час
– ГО «Органічний простір» подали даний проект на конкурс «Підтримка
розвитку інновацій у місцевих громадах в межах Програми «Co-create with
locals» (творимо інновації спільно з місцевою громадою) – сума гранту 2995 дол. США. Реалізація проекту починається з 01.08.2021 року.
У смт. Полянка при селищній бібліотеці створено Центр спілкування
на селі для вразливих верств населення, за фінансової підтримки
королівства Нідерландів для центру було придбано меблі, орг. техніку на
загальну суму 95 тис. грн. Даний центр активно використовується
жителями селища.
КУ «АМОР» розробив у партнерстві з експертом М. Дацишиним та
Баранівською міської радою План місцевого економічного розвитку
Баранівської міської ТГ на період 2021 – 2023 роки. – рішення 14 сесії 8
скликання 18.06.2021 №345, даний план є економічним блоком Стратегії
розвитку Баранівської міської ТГ до 2027 року розробка якої триває.
Капітальні видатки були проведені на:
- виготовлення ПКД та проведення експертизи робочого проекту
«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Старченка в
м.Баранівка Житомирської області» на 9,530 тис. грн.;
- перераховано за виконані роботи по проекту «Капітальний ремонт
дорожнього покриття по вул.Лермонтова в смт. Першотравенськ
Новоград-Волинського району, Житомирської області» в сумі
369,564 тис. грн.;
- придбано гойдалку подвiйну на ланцюгах,дерев'яний ком-кс
"Малятко-2" вартістю 49,990 тис. грн. за кошти обласної субвенції;
- придбано дитячий iгровий майданчик для Першотравенського
старостинського округу вартістю 25,0 тис.грн.за кошти обласної
субвенції;
- придбано мiнi зем.снаряд"Нептун-4" з додатковим обладнанням та
причепом для перевезення вартістю 1410,958 тис.грн. за кошти
субвенції на соціально-економічний розвиток територій
Начальник відділу-головний бухгалтер
Людмила ЦИМБАЛЮК
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проєкт 3

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про затвердження розпоряджень
міського голови прийнятих в
міжсесійний період
Заслухавши
інформацію
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
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Додаток
до рішення
30 сесії 8 скликання
Баранівської міської
ради від 12.05.2022р. №
1. Розпорядження від 19.01.2022року № 16-од «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської
ради на 2022 рік».
2. Розпорядження від 25.01.2022року № 19-од «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської
ради на 2022 рік».
3. Розпорядження від 27.01.2022року № 21-од «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської
ради на 2022 рік».
4. Розпорядження від 27.01.2022року № 22-од «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської
ради на 2022 рік».
5. Розпорядження від 28.01.2022року № 23-од «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської
ради на 2022 рік».
6. Розпорядження від 15.02.2022року № 29-од «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської
ради на 2022 рік».
7. Розпорядження від 18.02.2022року № 35-од «Про створення комісії
з приймання-передачі майна з балансу КНП «Центр ПМСД» Баранівської
міської ради на баланс Баранівської міської ради».
8. Розпорядження від 23.02.2022року № 7-г «Про надання дозволу на
оприбуткування благодійної допомоги, отриманої у формі матеріальних
цінностей, на баланс Баранівської міської ради».
9. Розпорядження від 23.02.2022року № 8-г «Про надання дозволу на
оприбуткування благодійної допомоги, отриманої у формі матеріальних
цінностей, на баланс Баранівської міської ради».
10.
Розпорядження від 24.02.2022року № 39-од «Про внесення
змін до річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської
міської ради на 2022 рік».
11.
Розпорядження від 24.02.2022року № 40-од «Про внесення
змін до річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської
міської ради на 2022 рік».
12. Розпорядження від 24.02.2022року № 41-од «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської
ради на 2022 рік».
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13. Розпорядження від 11.03.2022року № 47-од «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської
ради на 2022 рік».
14. Розпорядження від 29.03.2022року №9-г «Про надання дозволу на
передачу дров з балансу Баранівської міської ради на баланс гуманітарного
відділу Баранівської міської ради».
15. Розпорядження від 30.03.2022року № 54-од «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської
ради на 2022 рік».
16. Розпорядження від 04.04.2022року № 56-од «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської
ради на 2022 рік».
17. Розпорядження від 15.04.2022року № 61-од «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської
ради на 2022 рік».
18. Розпорядження від 18.04.2022року №11-г «Про передачу піску КП
«Баранівка міськводоканал» на потреби територіальної оборони міста
Баранівка».
19. Розпорядження від 06.05.2022року № 67-од «Про внесення змін до
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської
ради на 2022 рік».

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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проєкт 4

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про умови оплати праці
Баранівського міського голови
Мігея О.Ю.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006
року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів
та інших органів» (зі змінами), у зв’язку із введенням в Україні воєнного
стану, зменшенням надходжень в міський бюджет:
ВИРІШИЛА:
1. Скасувати преміювання Баранівському міському голові Мігею
Олександру Юрійовичу.
2.

Дане рішення набуває чинності з 01 травня 2022 року.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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проєкт 5

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про затвердження нової редакції Статуту
Комунального некомерційного підприємства
«Баранівська центральна районна лікарня»
Баранівської міської ради
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17, статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись
пунктом 12.1 розділу 12 Статуту КНП «Баранівська ЦРЛ» (зміни до
Статуту вносяться за рішенням Власника, шляхом викладення Статуту у
новій редакції)
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
«Баранівська центральна района лікарня» Баранівської міської ради в новій
редакції (додаток 1).
2. Відповідальність за виконання положень Статуту покласти на
директора комунального некомерційного підприємства «Баранівська
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради Шатровського І. В.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішення 30 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 12.05.2022 року №____

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«БАРАНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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м. БАРАНІВКА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Баранівська
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради (надалі Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним
некомерційним неприбутковим підприємством, що надає послуги
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в
порядку та на умовах встановлених законодавством України та цим
Статутом.
1.2. Підприємство створене за рішенням 35 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради від 01 жовтня 2019 року № 2226 відповідно до
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом
перетворення Баранівської комунальної центральної районної лікарні у
комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна районна
лікарня» Баранівської міської ради.
Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та
обов’язків Баранівської комунальної центральної районної лікарні.
1.3. Підприємство засноване на базі майна Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади в особі Баранівської міської ради.
1.4. Засновником, Власником та Органом управління майном
Підприємства є Баранівська міська об’єднана територіальна громада в
особі Баранівської міської ради. Підприємство є підпорядкованим,
підзвітним та підконтрольним Власнику.
1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність,
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети
одержання прибутку.
1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків)
Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників
комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та
інших пов’язаних з ними осіб.
1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6
Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків)
виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової
організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,
визначених Статутом.
1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України,
Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України,
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та
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Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів
охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я
України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних
органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування:
2.1.1. Повне найменування Підприємства - Комунальне некомерційне
підприємство
«Баранівська
центральна
районна
лікарня»
Баранівської міської ради.
2.1.2. Скорочене найменування Підприємства - КНП «Баранівська
ЦРЛ».
2.2. Місце знаходження Підприємства: Україна, 12701, Житомирська
область,
м. Баранівка, вул. Звягельська, 66.
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Основною метою створення Підприємства є
забезпечення
медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних
послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством України.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства
є:
3.2.1. Створення разом із Засновником умов, необхідних для
забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню,
організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним
процесом і ефективного використання майна та інших ресурсів
Підприємства.
3.2.2. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній
та відплатній основі послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної
медичної допомоги, у тому числі ведення пологів та післяпологового
періоду, надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги в разі
гострого розладу фізичного та психічного здоров’я пацієнтів, які не
потребують первинної, третинної медичної допомоги.
3.2.3. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній
та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги та
медичних послуг необхідних для забезпечення належної профілактики
діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я,
в тому числі стоматологічних послуг, медичного контролю за перебігом
вагітності.
3.2.4. Організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги
більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я
шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому
законодавством України.
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3.2.5. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з
метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних
рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного
обслуговування.
3.2.6. Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою
втратою працездатності.
3.2.7. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю
за видачею листків непрацездатності.
3.2.8. Планування, організація, участь та контроль за проведенням
профілактичних оглядів населення.
3.2.9. Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб,
травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а
також формування у населення здорового способу життя.
3.2.10.
Взаємодія
із
суб’єктами
надання
третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного
діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь,
патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням
особливостей стану здоров’я пацієнта.
3.2.11. Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та
лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну
(високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на
санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному
законодавством порядку.
3.2.12. Забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової
медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
3.2.13. Упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики,
лікування та реабілітації захворювань та станів.
3.2.14. Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної
роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
3.2.15. Участь у державних та регіональних програмах щодо організації
пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному
законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного
забезпечення галузі охорони здоров’я;
3.2.16. Участь у державних та обласних та місцевих програмах щодо
скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих
захворювань (в першу чергу серцево-судинних, онкологічних, соціальнонебезпечних) у порядку визначеному відповідними програмами та
законодавством.
3.2.17. Надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо
розробки стратегічних
планів розвитку вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги населенню.
3.2.18. Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та
населення як у лікарських засобах, виробах медичного призначення, в
сучасному медичному обладнанні та транспортних засобах для
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забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною
допомогою.
3.2.19.
Моніторинг забезпечення та раціональне використання
лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного
обладнання та транспортних засобів.
3.2.20.
Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників Підприємства.
3.2.21. Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання
наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ),
психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ),
прекурсорів (списку 1 таблиці ІV та списку 2 таблиці ІV) «Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
3.2.22. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для
надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних
засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю.
3.2.23. Координація діяльності лікарів із надання первинної медичної
допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема
закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з
іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема
соціальними службами та правоохоронними органами.
3.2.24. Надання платних послуг із медичного обслуговування населення
відповідно до чинного законодавства України.
3.2.25. Надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях
перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів,
спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів,
моральну підтримку членів їх сімей.
3.2.26. Надання реабілітаційної допомоги пацієнтам, які її потребують.
3.2.27. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних
навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної
освіти.
3.3. Надання спеціалізованих медичних послуг з виїздом додому
автомобільним транспортом Підприємства.
3.4. Організація та проведення круглих столів, семінарів тощо.
3.5. Провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із
законодавством України.
3.6.
Здійснення іншої не забороненої законодавством України
діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості
лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та
підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.
3.7. Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство
завдань.
3.8. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на
медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності,
48

передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, отримує його в
порядку, визначеному законодавством України.
3.9. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не
передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством
України.
4. ПРАВОВИЙ СТАТУС
4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права.
4.2. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня
його державної реєстрації.
4.3. Підприємство користується закріпленим за ним на праві
оперативного управління комунальним майном, що є власністю
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади в особі
Баранівської міської ради .
4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність,
організовує свою діяльність відповідно до кошторису, фінансового плану,
затвердженого Власником, самостійно організовує виробництво продукції
(робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в
порядку, встановленому законодавством України.
4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів
державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано
судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню
зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності
Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові,
трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено
законодавством України.
4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному
казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм
найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та
особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь
у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських
судах.
4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру,
встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на
медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види
медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії
на медичну практику.
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
5.1. Майно Підприємства є власністю Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади в особі Баранівської міської ради і закріплюється
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за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять
необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також
інші цінності, передані йому Власником, вартість яких відображається у
самостійному балансі Підприємства.
5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом
розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних
фондів без попередньої згоди Власника.
Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно
третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо
передбачених законодавством та/або за згодою Власника.
Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що
знаходиться на балансі, постійному чи іншому праві користування
Підприємства, або її відчуження, вирішуються виключно Власником.
5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1. Комунальне майно власності Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади в особі Баранівської міської ради передане
Підприємству відповідно до рішення про його створення.
5.3.2. Кошти місцевих бюджетів.
5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (за
згодою Власника) майна, закріпленого на праві оперативного управління;
кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг).
5.3.4. Цільові кошти.
5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних
фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
5.3.6. Кредити банків.
5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань
юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної
галузі.
5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених
законодавством України.
5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.3.11. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у
випадках, передбачених законодавством України.
5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 100,00 гривень (Сто
гривень 00 копійок).
5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних
завдань під гарантію Власника.
5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним
на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам
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відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних
актів органів місцевого самоврядування.
5.7. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно
організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну,
бухгалтерську, медичну та іншу звітність і подає її органам,
уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами
діяльності Підприємства.
5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до
законодавства України.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм
власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів,
необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою
статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку
відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані
від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його
матеріально-технічне забезпечення.
6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також
фізичними особами відповідно до законодавства України.
6.1.4 Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями
відповідно до законодавства України.
6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у
порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми
Статуту.
6.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та
поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації
своїх статутних завдань у визначеному законодавством України порядку.
6.1.8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими
установами та фізичними особами-підприємцями.
6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його
компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.
6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до
законодавства України.
6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству
України.
6.2. Підприємство зобов’язане:
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6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечувати дотримання законодавства України про працю, правил та
норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та
статистичну звітність згідно з законодавством України.
6.2.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України,
іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету
діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної
політики в галузі охорони здоров’я.
6.2.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших
обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та
відповідно до чинного законодавства України.
6.2.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати
підвищення кваліфікації працівників Підприємства.
6.2.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою
забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного
законодавства України та цього Статуту.
7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ
7.1. Управління Підприємством здійснює Баранівська міська рада
(Власник).
7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством
здійснює його керівник – Директор, який призначається на посаду на
контрактній основі і звільняється з неї за рішенням Баранівської міської
ради відповідно до порядку, визначеного законодавством України та
відповідним рішенням Баранівської міської ради, та який відповідає
кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я
України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора,
умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються
контрактом.
7.2.1. Директор Підприємства безпосередньо підпорядковується
керівнику органу управління та несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх
функцій.
7.3. Власник:
7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує
плани діяльності та звіти про його виконання.
7.3.2. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього.
7.3.3. Затверджує кошторис,
фінансовий план Підприємства та
контролює його виконання.
52

7.3.4. Укладає і розриває контракт з Директором Підприємства та
здійснює контроль за його виконанням.
7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за
якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його
оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.
7.3.6. Погоджує створення філій, відділень та інших відокремлених
підрозділів Підприємства.
7.3.7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є
власністю Баранівської міської об»єднаної територіальної громади в особі
Баранівської міської ради, закріплене за Підприємством на праві
оперативного управління.
7.3.8. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства,
призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує
передавальний акт, ліквідаційний баланс.
7.4. Укладає з Підприємством договори про надання медичного
обслуговування за рахунок коштів місцевого бюджету.
7.5. Директор Підприємства:
7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його
інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування,
судових та інших органах, у відносинах з іншими юридичними та
фізичними особами; підписує від його імені документи та видає
довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам
Підприємства; укладає договори, відкриває в органах Державної
казначейської служби України та установах банків поточні та інші
рахунки.
7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за
винятком тих, що віднесені законодавством України та цим Статутом до
компетенції Власника.
7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню
медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів.
7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання кошторису,
фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його
господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності
Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання
наданого на праві оперативного управління Підприємству майна власності
Баранівської обєднаної територіальної громади в особі Баранівської
міської ради і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та
укладених Підприємством договорів.
7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами
Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту.
Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за
Підприємством на праві оперативного управління майна.
7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки,
обов’язкові для всіх працівників Підприємства.
53

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та
іншої документації.
7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє
відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення
яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань є обов’язковим.
7.5.9. Подає в установленому порядку Власнику квартальну, річну,
фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого
надає Власнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про
рух основних засобів, за запитом Власника надає звіт про оренду майна, а
також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в
оренду.
7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи
працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про
працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з
працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів,
дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.
Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників
згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення
колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і
головного бухгалтера Підприємства.
7.5.13. Призначає на посади та звільняє керівників структурних
підрозділів, інших працівників.
7.5.14. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства
про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил,
створення належних умов праці.
7.5.15. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати
заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та
інших обов’язкових платежів.
7.5.16. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини –
Директора
Підприємства в порядку, визначеному законодавством
України.
7.5.17. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства,
інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
положення про преміювання працівників за підсумками роботи
Підприємства; порядок надходження і використання коштів, отриманих як
благодійні внески, гранти та дарунки; порядок приймання, зберігання,
відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
7.5.18. За погодженням із Власником та відповідно до вимог
законодавства має право укладати договори оренди майна.
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7.5.19. Надання в оренду нерухомого майна відбувається за рішенням
Директора Підприємства в порядку, визначеному Законодавством та
актами органів місцевого самоврядування.
7.5.20. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора
Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між
Власником і Директором Підприємства.
7.6. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів,
додержання
вимог
законодавства
при
здійсненні
медичного
обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансовогосподарської діяльності на Підприємстві може створюватись
Спостережна Рада. До Спостережної Ради обираються не більше 15 осіб,
строком на 2 роки.
7.6.1. Спостережна рада Підприємства складається з:
 одного представника власника закладу охорони здоров’я
(уповноваженого ним органу);
 представників виконавчого органу Баранівської міської ради від
однієї до чотирьох осіб;
 депутатів Баранівської міської ради (за згодою) – від однієї до двох
осіб;
 представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність
яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що
здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я (за
згодою) – від однієї до восьми осіб (по одному представнику від кожної
організації).
7.6.2. Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради закладу
охорони здоров’я і типове положення про неї затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
7.7. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за дотриманням порядку ведення і достовірність обліку
та статистичної звітності у встановленому законодавством України
порядку.
7.8. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості
виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник
Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими)
обов’язками.
8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери
діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються
Директором Підприємства.
8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників
Підприємства затверджуються Директором.
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8.3. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на підставі
кошторису,
фінансового плану Підприємства, погодженого в
установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням
необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної
доступності та якості медичної допомоги.
9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні
Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні
спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну Раду, інші органи,
уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити
пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань
соціально-культурного і побутового обслуговування.
9.2.Представники профспілкових організацій, представляють інтереси
працівників в органах управління Підприємства відповідно до
законодавства України.
9.3. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували
участь працівників у його управлінні.
9.4. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників,
які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового
договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові
відносини працівника з Підприємством.
9.5. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право
на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор
Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством
України.
9.6. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з
адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.7. Право укладання колективного договору надається
Директору
Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним
органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах
колективу не менш ніж один раз на рік.
9.8. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії
обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх
сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим
колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного
договору.
9.9. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є
кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки,
схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок,
доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і
гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з
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дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України,
Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від
встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора
Підприємства визначаються Контрактом, укладеним із Власником.
9.10.Оплата праці працівників підприємства здійснюється в
першочерговому порядку. Усі інші платежі – після виконання зобов’язань
щодо оплати праці.
9.11. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно
до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з
законодавством України.
10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
10.1.
Підприємство
самостійно
здійснює
оперативний
та
бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку і облік
персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та
кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку
персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності
визначається чинним законодавством України.
10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне
подання передбачених форм звітності відповідним органам.
10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства
здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та
встановленого чинним законодавством України порядку.
10.4. Власник має право здійснювати контроль фінансово-господарської
діяльності Підприємства та контроль за якістю i обсягом надання медичної
допомоги. Підприємство подає Власнику, за його вимогою,
бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансовогосподарської, кадрової, медичної діяльності.
10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на
Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості
наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини,
вимогам галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я та законодавства
України.
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за
рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України –
за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу,
приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній
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або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або
зараховуються до доходу бюджету.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією,
яка утворюється Власником або за рішенням суду.
11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для
пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці
з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який
прийняв рішення про ліквідацію.
11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової
інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок
і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих)
кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені
законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх
необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.
11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну
комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути
перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія
виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.
11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються
відповідно до законодавства України.
11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його
реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та
інтересів відповідно до законодавства України про працю.
11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію
припинення юридичної особи.
11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється
законодавством України.
12.
ПОРЯДОК
ВНЕСЕННЯ
ЗМІН
ДО
СТАТУТУ
ПІДПРИЄМСТВА
12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Власника, шляхом
викладення Статуту у новій редакції.
12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній
реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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проєкт 6

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про надання дозволу на розміщення
телекомунікаційного обладнання
ТОВ «Лайфселл» на об’єктах комунальної
власності
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до об’єктів
будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку мобільного
широкосмугового доступу», розглянувши лист ТОВ «Лайфселл», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КНП «Баранівська центральна районна лікарня»
надати доступ ТОВ «Лайфселл» на договірній основі
до
інфраструктури об’єкта (частина димової труби котельні), що
перебуває на балансі підприємства з метою розміщення
телекомунікаційного обладнання.
2. Надати дозвіл Гуманітарному відділу Баранівської міської ради
надати доступ ТОВ «Лайфселл» на договірній основі
до
інфраструктури об’єкта (частина даху Будинку культури), що
перебуває
на
балансі
відділу
з
метою
розміщення
телекомунікаційного обладнання.
3. Надання технічних умов розміщення телекомунікаційного
обладнання та контроль за їх дотриманням покласти на КНП
«Баранівська центральна районна лікарня» та гуманітарний відділ
Баранівської міської ради.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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проєкт 7

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про надання згоди щодо прийняття на баланс
Баранівської міської ради майна
(основних засобів, нерухомого майна,
інших необоротних матеріальних активів та ТМЦ)
з балансу КНП «Центр ПМСД»
Баранівської міської ради
Керуючись ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 172, 327 Цивільного кодексу України, розпорядженням
міського голови від 18.02.2022р. №35-од «Про створення комісії з
приймання-передачі майна з балансу КНП «Центр ПМСД» Баранівської
міської ради», розглянувши лист директора КНП «Центр ПМСД»
Баранівської міської ради Віктора ОСІПЧУКА від 03.02.2022р. №60,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду щодо прийняття на баланс Баранівської міської ради
майна (основних засобів, нерухомого майна, інших необоротних
матеріальних активів та ТМЦ) згідно додатку, з балансу КНП «Центр
ПМСД» Баранівської міської ради.
2. Комісії, яка створена розпорядженням міського голови від
18.02.2022р. №35-од «Про створення комісії з приймання-передачі майна з
балансу КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради» провести
обстеження майна, оформити акти приймання – передачі 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,
економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток
до рішення 30 сесії 8-го скликання
від 12 квітня 2022р. №

№
з/п

Найменування, місце розміщення
об’єкта

Інвентарн.
номер

Один.
вимір.

кількість

Перелік
майна (основних засобів, нерухомого майна, інших необоротних
матеріальних активів та ТМЦ) , що знаходиться на балансі КНП «Центр
ПМСД» Баранівської міської ради
первісна
вартість

1

2

3

4

5

6

10310042
10330044
10310043

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1

сума зносу
станом на
1.12.2021
7

ФП с.Табори
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Приміщення
Туалет
Сарай
електролічильник
Замок навісний
Всього по ФП с Табори

ФП с.Вірля
Приміщення
Огорожа дерев'яна
Котел газовий
Електролічильник
Лічильник газу
Дрова

5,0

10310056
10330057
10630144

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м3

Всього по ФП с Вірля

12
13
14

ФП с.Жари
Приміщення
Електролічильник
Замок навісний

10310070

шт.
шт.
шт.

Всього по ФП с.Жари
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ФП с.Гриньки
Приміщення
Сарай
Огорожа
електролічильник
Гриньки школа
Будинок школи
огорожа
туалет
сарай-прибуд на паливо
сарай-піднавіс
Електролічильник

10310071
10310072
10330073

шт.
шт.
шт.
шт.

10330076
10330077
10330078
10330079
10330080

шт.
м.п.
шт.
шт.
шт.
шт.

61

43 784,00
355,00
19387,00
1633,34
30,00
65189,34

43784,00
355,00
19387,00
816,67
64342,67

1
1
1
1
1
7
12

26639,00
1581,00
1229,00
280,00
1058,00
2000,00
32787

26639,00

1
1
1

10 928,00
330,00
30,00

10 928,00

3

11288

11093

1
1
1
1

15 949,00
375,00
497,00
330,00

15 949,00

1
117
1
1
1
1

38193,00
759,00
846,00
262,00
450,00
1275,00

38193,00

1581,00
1229,00
140
529

30118

165

375,00
497,00
165

759,00
846,00
194
324
637,5

25
26
27

котли
плафони
Замок навісний

шт.
шт.
шт.

Всього по ФП с.Гриньки
28
29
30
31
32
33

ФП с. Марківка
Приміщення
Огорожа
Жалюзі
Штаб металевий
Дрова
брикет

10310038

шт.

10330039

шт.
шт.
шт.
м3
т

Всього по ФП с.Марківка
34
35
36
37

ФП с. Мирославль
Приміщення
Паркан
приміщення школи
Електролічильник

38
39
40
41

10310068
10330069
10330280

шт.
шт.
шт.
шт.

42
43
44

10310052
10330053

шт.
шт.
шт.
м3

135

59685

58247,5

1
1
2
1
12,7
2,03

8 795,00
7638,00
470,58
101,00
3513,85
6090,00

8 795,00

10310048
10330049
10330050

шт.
шт.
шт.

48
49
50
51
52

54

36 047,07

43 717,00
620,00
350,00
567,00

1
1
1
1

шт.

Дрова

м3

ФП с. Климентіївка
Огорожа дерев'яна
Приміщення
Котел газовий
Електролічильник
Лічильник газу
Замок навісний

7

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

ФП с. Берестівка
Туалет
Дрова

1
1
1
1
1
1

шт.
м3

Всього по ФП с.Берестівка

1
6,94
6,94

ФП с. Зеремля
62

47254

2079,00
27529,00
1590,00
330,00
1058,00
20,00
6

10330037

235,29
50,5

16 718,79
37 670,00
707
56820,00
283,335
95 480,34
30 531,00
2 858,00
165
33 554,00
43 717,00
620,00
350,00

2000,00
11

10330055
10310054
10630201

7 638,00

283,5

Всього по ФП с.Климентіївка
53

96 046,67

30 531,00
2858,00
330,00
2328,07

1\2
1
1
7,65

Всього по ФП с.Йосипівка
47

26 608,43

37 670,00
990,00
56820,00
566,67

1
1
1
1

9,65

45
46

308

4,00

Всього по ФП с. Стара Гута

ФП с. Йосипівка
Приміщення
Огорожа
Туалет
Котел для газового опалення

616,00
112,00
21,00

19,73

Всього по ФП с.Мирославль

ФП с. Стара Гута
Приміщення
Огорожа
Електролічильник
Дрова

2
4
3

32606

352,00
3459,69
3811,69

44970,5
2079,00
27529,00
1590,00
165
529
31892
352,00
352,00

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Приміщення амбулаторії
Огорожа дерев'яна
Котел газовий Данко
Електроводонагрівач
Електролічильник
Лічильник води
Лічильник газу
Жалюзі
Замок навісний

10310007
10330008

шт.
шт.

10630084

Шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м3

Дрова
Всього по ФП с.Зеремля

65

Приміщення в с.Смолка

10310051

РАЗОМ

49 176,00
1785,00
2470,00
620,00
660,00
1206,00
1058,00
1175,00
142,48
656,00

1
1
1
1
2
1
1
5
2
1,16

1 785,00
2470,00
310
330
603
529
587,5

15,16

58948,48

55790,5

1

2000

2000

228,48

Секретар ради

49 176,00

472271,68

444559,3

Володимир ЗАРЕМБА

63

проєкт 8

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про надання дозволу на безоплатну передачу
з балансу КНП «Центр ПМСД»
Баранівської міської ради на баланс
КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської
міської ради Апарату для електрофорезу «Радіус»
З метою ефективного використання майна КНП «Центр
ПМСД» Баранівської міської ради, керуючись Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про
інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, керуючись
статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Баранівська міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на безоплатну передачу з балансу КНП «Центр
ПМСД» Баранівської міської ради на баланс КНП «Баранівська ЦРЛ»
Баранівської міської ради Апарату для електрофорезу «Радіус» в кількості
1 шт.
2. КНП «Центр ПМСД» створити комісію на передачу основних
засобів, комісії підготувати акт приймання передачі та подати на
затвердження міському голові.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту і зв’язку.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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проєкт 9

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
30 сесія 8 скликання
12 травня 2022 року

№

Про звільнення від орендної плати
Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального
майна», Законом України №2102-IX від 24.02.2022р. «Про затвердження
Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні",
розглянувши лист директора Житомирської філії Акціонерного товариства
«Укртелеком», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та
зв’язку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звільнити АТ «Укртелеком» від сплати орендної плати за користування
майном комунальної власності відповідно до договорів оренди №
95/27/381/21 від 27.04.2021р. та №114 від 15.12.2021р. на період дії
воєнного стану.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В.
та на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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проєкт 10

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про затвердження умов оренди об’єкту
включеного до Переліку першого типу,
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», рішенням 7 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради від 05.03.2021р № 184 «Про доцільність передачі
в оренду та включення до Переліку першого типу об’єктів, що знаходяться
у комунальній власності Баранівської міської ради», з метою ефективного
та раціонального використання нерухомого майна, що належить до
комунальної власності Баранівської міської ради, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити умови оренди об’єкту включеного до Переліку
першого типу, що знаходиться у комунальній власності Баранівської
міської ради, а саме: єдиний майновий комплекс міні-сироварня:
приміщення міні-сироварні та обладнання (водозабірна свердловина для
водопостачання міні-сироварні, лінія переробки молока марки СВВ-10,
система контроля клімату ТСУ 1.20, система контроля клімату ТСУ 1.22,
система холодопостачання ТС 1.21), розташованого по вул. Молодіжна 12,
с. Рогачів, Житомирської області, загальною площею 219,4 кв.м.:
1.1.Розмір стартової орендної плати для:
-електронного аукціону – 74655,62 грн.;
-електронного аукціону із зниженням стартової ціни – 37327,81 грн.;
-електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової
орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій – 37327,81 грн.
1.2. Строк оренди – 5 років.
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1.3. Розмір гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні
становить 149311,24 грн.; для участі в електронному аукціоні із зниженням
стартової ціни становить 74655,62 грн.; для участі в електронному аукціоні
за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого
подання цінових пропозицій 74655,62 грн.
1.4. Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн., що становить 0,1
мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2022 року.
1.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової
орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій становить 40
кроків.
1.6.Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка
стартової орендної плати об’єкта оренди.
1.7.Період прийому заяв на участь в електронному аукціоні та період між
аукціонами – 21 календарний день з дати оприлюднення в ЕТС
оголошення про передачу майна в оренду.
1.8.Цільове призначення об'єкта оренди: для виробництва харчової
продукції. Додаткові умови: прийняття молока від населення. Переробка
молока та виробництво молочної продукції. Запустити підприємство
протягом 6 місяців з дати підписання договору оренди. Об'єкт оренди не
може бути використаний за будь-яким цільовим призначенням.
2.Доручити відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Баранівської міської ради провести процедуру здачі
в оренди об’єкта зазначеного в п.1 даного рішення згідно чинного
законодавства.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 22 сесії 8 скликання
від 10 листопада 2021 року № 1116 «Про затвердження умов оренди
об’єкту включеного до Переліку першого типу, що знаходиться у
комунальній власності Баранівської міської ради».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В.
та на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

67

проєкт 11

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
30 сесія 8 скликання
12 травня 2022 року

№

Про внесення змін до договорів
оренди нерухомого майна,
з метою приведення їх строку
у відповідність із визначеним
Законом мінімальним терміном
Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального
майна», п.125 Порядку передачі в оренду державного та комунального
майна затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі
питання оренди державного та комунального майна», розглянувши листи
гр. Вельчинського М.Р. від 03.05.2022р., директора КНП «Баранівська
ЦРЛ» Шатровського І.В., директора макрорегіонального управління АТ КБ
«ПРИВАТБАНК» Войтенка Ю.О., з метою ефективного та раціонального
використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності
Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,
транспорту та зв’язку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Погодити внесення змін до:
 договору оренди від 01.07.2019 року №7, який укладено між КНП
«Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради та КНП «Центр
ПМСД» Бараніської міської ради на оренду приміщення реєстратури
на першому поверсі поліклініки загальною площею 32,5 кв.м.,
другий поверх поліклініки загальною площею 670,9 кв.м.,
приміщення гаража загальною площею 80,03 кв.м., приміщення
сарая загальною площею 48,04 кв.м., що знаходиться за адресою:
вул. Звягельська, 66, м. Баранівка, Житомирської області, з метою
приведення його строку у відповідність із визначеним Законом
мінімальним терміном, а саме: на 5 років з 01.07.2019 року до
01.07.2024 року;
 договору оренди від 01.05.2019 року №2/82, який укладено між
Баранівською міською радою та АТ КБ «Приватбанк» на оренду
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частини приміщення, загальною площею 12,3 кв. м. для розміщення
банкомату, що знаходиться за адресою: вул. Миру 6а, смт.
Першотравенськ, Житомирської області, з метою приведення його
строку у відповідність із визначеним Законом мінімальним терміном,
а саме: на 5 років з 01.05.2019 року до 01.05.2024 року;
 договору оренди від 15.06.2019 року №17/77, який укладено між
Баранівською міською радою та гр. Вельчинським Миколою
Романовичем на оренду частини гаражного приміщення, загальною
площею 19,0 кв. м. для зберігання власного автомобіля, що
знаходиться за адресою: вул. Соборна, 12, м. Баранівка,
Житомирської області, з метою приведення його строку у
відповідність із визначеним Законом мінімальним терміном, а саме:
на 5 років з 15.06.2019 року до 14.06.2024 року.
2. Орендодавцям об’єктів зазначених в п.1 даного рішення викласти
договора оренди нерухомого майна в новій редакції згідно до вимог
чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В.
та на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності,
транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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проєкт 12

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про внесення змін до рішення
5 сесії 8 скликання від 26.01.2021р.
№ 157 Баранівської міської ради
«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»
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. Внести зміни до рішення 5 сесії 8 скликання Баранівської міської
ради від 26.01.2021 р. №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», а саме, додаток 1 викласти в новій
редакції (додаток 1додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток 1
до рішення 30 сесії 8 скликання
№ від 12.05.2022 р.
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:
Столярчук Г. А. – головний спеціаліст Відділу №4 Управління надання
адміністративних послуг 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.
Василевський О.В. – начальник відділу фінансів Баранівської міської
ради
Михалюк О.П. – начальник відділу юридичної роботи та управління
персоналом.
Дерев'янчук Г.О. – головний спеціаліст містобудування та архітектури
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної
власності Баранівської міської ради.
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.
Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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проєкт 13

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації
земель для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
з метою передачі її в оренду
СФГ «Сахнюкове»
Розглянувши заяву голови СФГ «Сахнюкове» Ткачука М.А.,
керуючись Законом України « Про правовий режим воєнного стану»,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в
умовах воєнного стану», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.12, п.21 Розділу Х «Перехідних положень»
Земельного кодексу України, ст.12, 25 Закону України «Про землеустрій»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл СФГ «Сахнюкове» в особі голови Ткачука Миколи
Ананійовича на розробку технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель з метою передачі їх в оренду для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва загальною площею 59,0 га (рілля) з
земель комунальної власності. Земельна ділянка розташована за межами м.
Баранівка та відносяться до категорії земель сільськогосподарського
призначення.
2.
Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земель та подати її на затвердження.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
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проєкт 14

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації
земель для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
з метою передачі її в оренду
СТОВ «МиРославель-Агро»
Розглянувши клопотання директора СТОВ «МиРославель-Агро»
Дудкина О. Ю. про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель з метою передачі
її в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв), відповідно
до Закону України « Про правовий режим воєнного стану», Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного
стану», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.12, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного
кодексу України, ст.12, 25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл сільськогосподарському товариству з обмеженою
відповідальністю «МиРославель-Агро» в особі директора Дудкина Олега
Юрійовича на розробку технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель з метою передачі їх в оренду за рахунок
невитребуваних земельних часток (паїв) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва загальною площею 20,8255 га (рілля)
згідно з додатком 1. Земельні ділянки розташовані за межами с. Вишнівка,
Зеремлянського старостинського округу на землях реформованого КСП
«Полісся» та відносяться до категорії земель сільськогосподарського
призначення.
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2. Надати дозвіл сільськогосподарському товариству з обмеженою
відповідальністю «МиРославель-Агро» в особі директора Дудкина О.Ю. на
розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земель з метою передачі їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних
часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
загальною площею 82,3742 га (рілля) згідно з додатком 2. Земельні ділянки
розташовані за межами с.Кашперівка, Кашперівського старостинського
округу на землях реформованого КСП «Прогрес» та відносяться до
категорії земель сільськогосподарського призначення.
3. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земель та подати її на затвердження.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток 1 до рішення
30 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 12.05.2022 р. №
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7

№ ділянки
06
04
08
49
51
10
09

Площа, га
4,6765
4,8364
1,9556
2,2254
3,3184
2,4957
1,3175

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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Додаток 2 до рішення
30 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 12.05.2022 р. №
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

№ ділянки
1
3
5
8
9
10
11
14
15
16
26
27
28
407
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

Площа, га
3,07
3,0397
3,0242
3,1326
3,1428
3,056
2,9981
3,0154
2,7991
2,5243
2,097
2,0036
2,1413
3,3142
3,5367
3,4208
3,249
3,0954
3,1087
3,0946
3,2013
3,3356
3,3546
3,3118
3,3384
3,7055
3,2635

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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проєкт 15

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року
№
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади, яка передана
в оренду ПП «ЕкоСервіс»
Розглянувши заяву директора ПП «ЕкоСервіс» Кіжнера Я.С., керуючись
ст.12,39,791 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
набуття прав на землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України «Про
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної
комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади загальною площею 1,4670 га для розміщення та
експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з
кадастровим номером 1820600000:01:006:0043, яка розташована в
м.Баранівка, вул.Івана Франка,104-А, на дві окремі земельні ділянки.
2. Після виготовлення технічної документації Баранівській міській
раді зареєструвати земельну ділянку відповідно до чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ
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проєкт 16

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації
земель для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
з метою передачі її в оренду
ТОВ «Баранівка-Агро»
Розглянувши клопотання директора ТОВ «Баранівка-Агро»
Семенця М.І. про надання дозволу на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо інвентаризації земель з метою передачі її в оренду за
рахунок невитребуваних земельних часток (паїв), відповідно до Закону
України « Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов
для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану»,
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.12, п.21 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України,
ст.12, 25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати
дозвіл
товариству з обмеженою відповідальністю
«Баранівка-Агро» в особі директора Семенця М.І. на розробку технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель з метою передачі
їх в оренду за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною
площею 84,3334 га (рілля) згідно з додатком 1. Земельні ділянки
розташовані за межами с.Кашперівка, Кашперівського старостинського
округу на землях реформованого КСП «Прогрес» та відносяться до
категорії земель сільськогосподарського призначення.
2. Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земель та подати її на затвердження.
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток 1 до рішення
30 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 12.05.2022 р. №
№
п/п

Номер
земельної
ділянки
1
6
1
7
2
12
3
13
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10 23
11 24
12 25
13 29
14 30
15 33
16 34
17 35
18 36
19 37
20 38
21 39
22 40
23 41
24 42
25 46
26 47
27 48
28 49
29 404
30 406
31 408
Всього
Секретар ради

Площа, га
2,9497
3,1086
2,9607
2,4860
2,1673
2,1151
2,0247
2,0728
2,1448
2,9554
2,6944
2,0820
2,2890
3,3344
3,1349
3,0272
2,9365
3,0833
3,1366
2,1022
2,6287
2,2605
2,6260
2,6280
2,1509
1,9800
2,0639
2,3487
2,4203
3,4349
3,2622
3,7237
84,3334
Володимир ЗАРЕМБА
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проєкт 17

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про зменшення орендної ставки
для ДП «Шпат»
Розглянувши клопотання директора ДП «Шпат»
Раковця С.І.,
керуючись Законом України №2102-1Х від 24.02.2022 р. «Про
затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в
Україні», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.21 ЗУ «Про оренду землі», ст.12, п.21 Розділу Х «Перехідних положень»
Земельного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Зменшити орендну ставку ДП «Шпат» на період воєнного стану або
до початку здійснення господарської діяльності з 3% на ______% з
24.02.2022 року.
2. Заключити додаткову угоду щодо зміни орендної плати.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
земельну погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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проєкт 18

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про створення комісії щодо перейменування
(найменування) об’єктів топоніміки на території
Баранівської міської територіальної громади
Керуючись ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним
особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб,
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Закону України
«Про правовий статус воєнного стану», Указу Президента України від 24
лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,
затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента
України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року
№ 2102-ІХ, з метою зменшення інформаційного та культурологічного
впливу московського наративу на світогляд жителів Баранівської міської
територіальної громади, створення передумов для унеможливлення
агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України
осіб міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити комісію з перейменування (найменування) об’єктів
топоніміки на території Баранівської міської територіальної громади, у
складі згідно додатком.
2. Комісії:
2.1. визначити перелік об’єктів топоніміки на території Баранівської
міської територіальної громади назви яких пов’язані з російською
федерацією та оприлюднити їх на офіційному сайті Баранівської міської
територіальної громади й мережі Facebook та друкованому засобі масової
інформації до 01.06.2022;
2.2. здійснити збір пропозицій з перейменування (найменування)
об’єктів топоніміки на території Баранівської міської територіальної
громади до 30.06.2022;
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2.3. подати відповідні пропозиції з перейменування (найменування)
об’єктів топоніміки на території Баранівської міської територіальної
громади проєктом рішення Баранівської міської ради на розгляд сесії
ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з гуманітарних питань, законності та депутатської етики.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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Додаток
до рішення 30 сесії 8-го скл.
Баранівської міської ради
від 12.05.2022 р. №
Склад комісії
з перейменування (найменування) об’єктів топоніміки на території
Баранівської міської територіальної громади
Приймак Ірина Володимирівна

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради,

голова комісії;
Шевчук Олена Григорівна

начальник відділу містобудування,
архітектури, земельних відносин та
комунальної власності, заступник
голови комісії;

Завадська Жанна Сергіївна

головний спеціаліст загального відділу,
секретар комісії;

Ковальський Олег
Володимирович

депутат Баранівської міської ради;

Драган Олександр
Миколайович

депутат Баранівської міської ради;

Осташевська Наталія Юріївна

депутат Баранівської міської ради;

Линок Петро Васильович

депутат Баранівської міської ради;

Курбатов Віктор Аліджанович

депутат Баранівської міської ради;

Строєв Ігор Миколайович

депутат Баранівської міської ради;

Мельник Володимир Степанович депутат Баранівської міської ради;
Демчишина Ірина Іванівна

депутат Баранівської міської ради;

Михалюк Олександр Павлович

начальник відділу юридичної роботи
та управління персоналом Баранівської
міської ради;
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Зубар Павло Анатолійович

член
виконавчого
Баранівської міської ради;

комітету

Шевчук Інна Михайлівна

директор КУ «Баранівський історикокраєзнавчий народний музей».

Комісії залучати до роботи старост Баранівської міської ради.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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проєкт 19

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про затвердження статуту комунальної установи
«Центр професійного розвитку педагогічних
працівників Баранівської міської ради» в новій редакції
Відповідно до
ст. 26, 32
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 59, 66, 75 Закону України «Про освіту»,
ч.3 ст.52, п.5 розділу Х Закону України «Про повну загальну середню
освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року
№672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»,
враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до статуту комунальної установи «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників Баранівської міської ради» та
затвердити його в новій редакції (додається).
2. Уповноважити директора комунальної установи «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників Баранівської міської ради» (Воробей
О.Б.) провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну
особу, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та
соціального захисту населення (Макухівський В.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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ПОГОДЖЕНО
Гуманітарний відділ
Баранівської міської ради
__________С.М.Свінціцька

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 30 сесії
8 скликання № _____
від 12.05. 2022 року

СТАТУТ
ЦЕНТРУ
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(у новій редакції)

2022 р.
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І. Загальні положення
1.1.

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних
працівників Баранівської міської ради» (далі – Центр) знаходиться у
комунальній власності територіальної громади в особі Баранівської
міської ради згідно рішення сесії Баранівської міської ради від 28
серпня 2020 року № 2962.

1.2.

Засновником виступає територіальна громада в особі Баранівської
міської ради (далі – Засновник).

1.3.

Повна назва: Центр професійного розвитку педагогічних працівників
Баранівської міської ради. Скорочена назва – Центр професійного
розвитку педпрацівників.
Юридична адреса: 12701, Житомирська область, м. Баранівка, вул.
Соборна, 20.

1.4.

У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Законами
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,
іншими актами законодавства, рішеннями Баранівської міської
ради та цим Статутом.

1.5.

Центр має статус бюджетної установи, є юридичною особою, має
рахунки у фінансових установах, печатку, ідентифікаційний номер,
офіційний бланк.

1.6.

Центр провадить свою діяльність у межах території обслуговування
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади.
Має право укладати цивільно-правові угоди про надання послуг з
іншими органами місцевого самоврядування, установами та
закладами освіти, юридичними та фізичними особами.

1.7.

Основними завданнями Центру є сприяння професійному розвитку
педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та
консультування.

1.8.

Центр ухвалює рішення і здійснює діяльність в межах своєї
компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.
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1.9.

Центр несе відповідальність перед особою, суспільством і державою
за:
- безпечні умови провадження діяльності;
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами
освітньої, виробничої, трудової діяльності, у тому числі
зобов'язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Центр має право на:
- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію;
- ліцензування діяльності (при потребі);
- надання платних послуг фізичним та юридичним особам;
- співпрацю з юридичними та фізичними особами, органами
місцевого самоврядування, органами виконавчої влади,
міжнародними суб’єктами;
- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів
морального і матеріального заохочення працівників 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 робочого часу;
- управління рухомим і нерухомим майном відповідно до
законодавства України та даного Статуту.
1.11. Центр 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 чи уповноваженого ним органу.
1.12. Центр ухвалює рішення і здійснює діяльність в межах своєї
компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом
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ІІ. Завдання Центру
2.1. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного
розвитку педагогічних працівників;
2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних
працівників;
3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних
програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші
джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного
розвитку педагогічних працівників;
4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним
працівникам;
5) організовує та проводить консультування педагогічних
працівників, зокрема з питань:
- планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
- проведення супервізії;
- розроблення документів закладу освіти;
- особливостей організації освітнього процесу за різними
формами
здобуття освіти, у тому числі з використанням
технологій дистанційного навчання;
- впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого,
діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів
освіти і нових освітніх технологій.
2.2. Центр не може виконувати завдання, не передбачені Положенням про
центр
професійного
розвитку
педагогічних
працівників,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020
р. №672 «Деякі
питання професійного розвитку педагогічних
працівників», іншими актами законодавства та цим Статутом.
ІІІ. Управління та кадрове забезпечення Центру
3.1.

Повноваження Засновника:

3.1.1. Засновник або уповноважений ним орган:
- затверджує установчі документи Центру, їх нову редакцію та зміни до них;
- затверджує положення про конкурс на посаду керівника та педагогічних
працівників Центру;
- призначає і звільняє директора Центру з дотриманням вимог законодавства;
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- затверджує за поданням Центру стратегію його розвитку;
- фінансує виконання стратегії розвитку Центру;
- здійснює контроль за дотриманням установчих документів Центру;
- затверджує кошторис Центру;

-

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Центру;
сприяє проведенню інноваційної діяльності;
забезпечує соціальний захист працівників Центру;
здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну
загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів України.

3.1.2. Засновник не має права втручатись у діяльність Центру, що здійснюється ним
у межах його автономних прав, визначених законодавством і цим статутом.
3.1.3. Засновник Центру зобов’язаний:
- забезпечити утримання і розвиток матеріально-технічної бази Центру;
- забезпечити створення в Центрі безперешкодного середовища, зокрема для
осіб з особливими потребами.
3.2. На посади директора, інших педагогічних працівників Центру
призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють
державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче
магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не
менш як п’ять років та які пройшли конкурсний відбір і визнані
переможцями конкурсу відповідно до порядку, затвердженого
Засновником.
3.3. Штатний розпис Центру затверджує
Засновник відповідно до
законодавства. Штатний розпис передбачає посади консультанта,
психолога. Можуть бути уведені посади бухгалтера, працівників, які
виконують функції з обслуговування. Кількість посад визначається
Засновником. За рішенням Засновника до штатного розпису Центру
можуть вводитися додаткові посади за рахунок спеціального фонду.
3.4. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює його директор,
який призначається на посаду уповноваженим органом Засновника за
результатами конкурсу та звільняється ним з посади.
3.4.1. Директор Центру:
1) розробляє стратегію розвитку центру та подає на затвердження
засновнику;
90

2) затверджує план діяльності центру та організовує його роботу
відповідно до стратегії розвитку центру, подає засновнику
пропозиції щодо штатного розпису та кошторису центру;
3) призначає на посаду працівників центру, звільняє їх із займаної
посади відповідно до законодавства, затверджує посадові
інструкції працівників центру, заохочує працівників центру і
накладає на них дисциплінарні стягнення;
4) залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань центру
шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів
відповідно до своєї компетенції;
5) створює належні умови для ефективної роботи працівників
центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня;
6) видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;
7)

використовує в установленому засновником порядку майно
центру та його кошти, укладає цивільно-правові договори;

8) забезпечує ефективність використання майна центру;
9)

забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності
центру;

10) діє від імені центру без довіреності;
11)

може вносити засновнику центру
вдосконалення діяльності центру;

пропозиції

щодо

12)

подає засновнику центру річний звіт про виконання стратегії
розвитку центру.

3.4.2. У разі тимчасової відсутності директора Центру (відрядження, хвороба,
відпустка або інші поважні причини) його обов’язки виконує один із
педагогічних працівників Центру, на якого покладені обов’язки наказом
директора.
У разі неможливості видання наказу директора про виконання його
обов’язків, покладання виконання обов’язків директора Центру
здійснюється наказом уповноваженого органу Засновника.
3.5. Педагогічні працівники Центру:
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3.5.1.

Педагогічні працівники Центру мають права, визначені
законодавством України, колективним договором, трудовим
договором та/або цим Статутом.

3.5.2. Педагогічні працівники Центру мають право на:
- академічну свободу, свободу від втручання в педагогічну, науковопедагогічну діяльність;
- педагогічну ініціативу;
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів,
освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик
компетентнісного навчання:
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій Центру;
- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
- захист професійної честі і гідності;
- індивідуальну освітню (наукову, творчу) діяльність за межами Центру;
- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10
років із зарахуванням до стажу роботи;
- безпечні і нешкідливі умови праці;
- оплачувану відпустку.
3.5.3. Педагогічні працівники Центру зобов’язані:
- володіти і надавати освітні послуги державною мовою;
- знати основи законодавства про освіту, нормативні документи з
питань організації освітнього процесу в закладах дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти, освіти дорослих;
- володіти технологіями організації формальної, неформальної та
інформальної освіти дорослих;
- знати основи педагогіки та вікової психології;
- володіти основами компетентнісно-орієнтованого підходу;
- володіти аналітичними, організаторськими, інформаційними,
комунікативними, прогностичними, проективними, рефлексивними,
розвивальними,
перцептивними,
орієнтаційними
вміннями,
предметними компетенціями, методами управління;
- бути обізнаними з освітніми технологіями;
- володіти уміннями організовувати та провадити дослідницькоекспериментальну, інноваційну педагогічну діяльність;
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- володіти основами інформаційно-цифрових технологій;
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та
педагогічну майстерність;
- дотримуватися академічної доброчесності;
- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси педагогічних
працівників, яким надають освітні послуги;
- володіти навичками самоаналізу та самооцінки власної
професійної діяльності.
3.6.

Обов’язки директора та інших працівників Центру визначаються
законодавством, їх посадовими інструкціями.

IV. Фінансування та контроль за діяльністю Центру
4.1. Фінансування Центру здійснюється Засновником відповідно до
законодавства.
4.2. Матеріально-технічну базу Центру складає майно, вартість якого
відображена у балансі. Майно, закріплене за Центром, належить йому
на праві оперативного управління та не може бути вилучене, крім
випадків, визначених законодавством.
4.3. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до
законодавства. Джерелами фінансування центру є кошти місцевого
бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством.
4.4. Бухгалтерський облік може здійснюватися Центром самостійно або
через установу (організацію), з якою укладений договір про надання
послуг з бухгалтерського обліку.
4.5.

Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку,
визначеному законодавством (крім послуг, що надаються центром для
виконання завдань, визначених цим Статутом та іншими актами
законодавства).

4.5. Контроль за дотриманням Центром вимог законодавства, зокрема
цього Статуту, здійснюють Засновник Центру або уповноважений ним
орган, відповідні органи управління у сфері освіти Житомирської
обласної державної адміністрації..
Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про затвердження Стратегії розвитку
Мирославльського ЗДО «Струмочок»
Баранівської міської ради
на 2022-2026 роки
Відповідно до ст.26, ст.32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.11 Закону України «Про дошкільну освіту»,
з метою реалізації конституційного права жителів громади на освіту, прав
та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у освітньому
процесі, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань,
законності та депутатської етики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Стратегію розвитку Мирославльського закладу дошкільної
освіти «Струмочок» Баранівської міської ради на 2022 – 2026 роки
(додається).
2. Директору Мирославльського закладу дошкільної освіти «Струмочок»
Баранівської міської ради (Шандрук Л.В.) забезпечити виконання даної
Стратегії.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський
В.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
94

СХВАЛЕНО
Педагогічною радою
Протокол №________
від ________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 30 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
№_____ від 12.05.2022р.

Стратегія розвитку
Мирославльського закладу
дошкільної освіти
«Струмочок»
Баранівської міської ради
на 2021 -2026 роки

95

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………......................…..............3
1.

SWOT–аналіз діяльності ЗДО

«Струмочок»…………….…….…5
2.

Мета, завдання, принципи роботи та стратегічний напрямок

розвитку закладу дошкільної освіти
«Струмочок»………….…………………8
3.

Пріорітетні напрямки з реалізації завдань

Стратегії……………………………………………………………………… 9
3.1.Здоров’язбережувальне середовище……………………………….9
3.2.Кадри………………………………………………………………11
3.3. Виховання і розвиток
особистості…………………………………13
3.4. Дошкільний заклад сім’я………………………………………….16
3.5. Матеріально-технічне
забезпечення………………………………18
4.Очікувані результати реалізації Стратегії розвитку…………… . .20

96

ВСТУП
Стратегія розвитку Мирославльського ЗДО «Струмочок» визначає
пріоритети розвитку та організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує
ресурсні потреби. Вона спрямована у площину цінностей особистісного
розвитку, варіативності і відкритості закладу дошкільної освіти, змісту,
методів, форм навчання і виховання, взаємовідповідальність учасників
освітнього процесу.
Планування розвитку закладу дошкільної освіти до 2026 року
зумовлено необхідністю змін, спрямованих на підвищення якості і
конкурентоспроможності закладу, вирішення стратегічних завдань в нових
економічних і соціокультурних умовах життя.
Потребує оновлення навчальна база закладу, організація навчання
дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і
творчо організовують освітній простір.
На сучасному етапі актуального змісту набуває плідна співпраця
усіх учасників освітнього процесу, насамперед по створенню та
оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.
Стратегія розвитку спрямована на
виконання:
- Конституції України;
- Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про
охорону дитинства»;
- Конвенції про права дитини;
- Базового компонента дошкільної освіти ;
- та інших нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої
галузі;
створення:
- належних умов для дошкільної освіти;
- умов рівного доступу до здобуття дошкільної освіти;
- гуманних відносин в закладі;
- сприятливих умов для соціально захисту учасників освітнього
процесу;
забезпечення:
- стабільного функціонування закладу;
- розитку матеріально-технічної бази
- зростання якості освіти
- розвитку закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних
запитів і державних вимог.
Пріоритетними напрямками
реалізації Стратегії розвитку
Мирославльського закладу дошкільної освіти «Струмочок» є:
- «Здоров’язбережувальне середовище»,
- «Кадри»,
- «Виховання і розвиток особистості»,
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- «Дошкільний заклад – сім’я»,
- «Матеріально-технічне забезпечення».
Аналіз вихідної ситуації.
Мирославльський заклад дошкільної освіти «Струмочок» створений
відповідно до рішення 34 сесії 8 скликання Баранівської міської ради №
2048 від 29 серпня 2019 року.
Проектна потужність ЗДО - 35 дітей.
SWOT– аналіз діяльності ЗДО
Вутрішнє
середовище

Сильні сторони
Слабкі сторони
(Потенційні внутрішні
(Потенційні внутрішні
переваги)
недоліки)
1.Чітке планування освітньо- 1.Невідповідність
виховного процесу.
матеріально-технічної бази
2. Широке впровадження ІКТ- сучасним стандартам:
технологій в освітню роботу
рної техніки (немає мультимедійної дошки,
закладу. 90 % педпрацівників
принтера, ламінатора
, телевізора,
акустичної системи, мікрофону );
володіють
комп’ютером.
3.Належний
розвиток, - немає кварцювальної
навчання, виховання дітей лампи;
дошкільного віку, підготовка
- недостатня кількість
до навчання в школі.
4.Гнучкість,
диференціація кухонного обладнання
(кухонного комбайну,
педагогічного процесу .
5.Проводиться систематична пароварки, блендера).
робота
над
підвищенням
2. Виклики, пов’язані з
кваліфікації
педагогічних
дистанційною освітою
працівників.
(взаємодія з дітьми в режимі
6.Належний рівень
онлайн).
професійної компетентності
3. Невисокий відсоток
персоналу.
(67%) педагогів які мають
7.Моральна і психологічна
вищу освіту.
згуртованість колективу.
4. Недосконала система
8. Чіткість в розподілі та
саморозвитку педагогів .
якісне виконання обов’язків.
5. Недостатність
фінансування для більш
9.Позитивний імідж закладу
широкого впровадження та
дошкільної освіти в селі.
використання інноваційних
10.Висвітлення
інформації
технологій, альтернативних
про
діяльність
закладу
методик
дошкільної освіти на сторінці
у соціальній мережі фейсбук.
11.Систематичне
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використання в роботі з
дітьми
інноваційних
технологій спрямованих на
розвиток
логікоматематичного
мислення
(«Кольорові палички» Дж.
Кюізенера, «Логічні блоки» З.
Дьєнеша)
12.Оновлення розвивального
середовища в ЗДО.
Зовнішнє
середовище

Можливості

Загрози

1.Нормативно - правове
забезпечення діяльності ЗДО.
2. Належний рівень
програмно-методичного
забезпечення для успішної
організації освітнього
процесу.
3. Стимулювання праці
педагогів за досягнення
високих результатів.
4. Значне покращення
санітарних умов (капітальні
ремонти санвузла та
харчоблоку).
5. Реконструкція пічного
опалення .
6.Стабільна виплата
заробітної плати.
7.Забезпечення безкоштовним
підвозом здобувачів освіти та
працівників закладу.
8.Забезпечення 3-х разовим
харчуванням.
9.Забезпечення безкоштовним
харчуванням дітей пільгових
категорій.
10.Надання допомоги у
прибиранні прилеглої
території (працівник по
благоустрою села допомагає

1. Низький соціальний
статус професії вихователя
у суспільстві та
низька заробітна плата.
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2.Недостатність бюджетного
фінансування на проведення
капітальних та поточних
ремонтів.
3.Немає штатної одиниці
супроводжуючого в автобусі.
4.Невчасний підвіз продуктів
харчування.
5. Невідповідність наявних
продуктів харчування
сезонному меню.
6.Низький рівень
народжуваності дітей.

косити траву, ремонтує
огорожу), при порізці дров.
11. Спонсорська допомога
підприємців села.
12. Зростання у старостаті
кількості сімей з дітьми, які
приїзджають на постійне
місце проживання .

2. Мета, завдання, принципи роботи та стратегічний напрямок
розвитку Мирославльського закладу дошкільної освіти
«Струмочок»
Місія Мирославльського ЗДО «Струмочок».
Надання якісної і доступної освіти, забезпечення гармонійного та
різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення розвивального
простору для формування життєвої компетентності вихованців, умов для
за наступності між дошкільною та початковою освітою.
Візія Мирославльського ЗДО «Струмочок».
Мирославльський ЗДО «Струмочок» - це заклад для щасливого
дитинства дошкільника та творчої роботи педагога.
Напрями діяльності закладу дошкільної освіти:
– реалізація державної політики в галузі освіти;
– забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей;
– розвиток творчих здібностей дітей;
– формування умінь та навичок для навчання в школі, розвиток
природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості,
творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалення,
формування
громадянської
позиції,
власної
гідності,
відповідальності за свої дії;
– оновлення змісту, форм і методів виховання і навчання відповідно
до вікових особливостей дітей
Принципи роботи за Стратегією:
– нормативності (у роботі керуватися основними законодавчими
та нормативними документами);
– динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в
освітньому середовищі);
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– комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань,
які стоять перед закладом дошкільної освіти);
– колективної та особистої
відповідальності за процес і
результати діяльності закладу дошкільної освіти;
– рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість
конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному –
зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в
колективі).
Умови реалізації Стратегії:
– Запровадження нових педагогічних та управлінських
технологій.
– Система постійного відстеження якості надання освітніх
послуг.
3. Пріорітетні напрямки з реалізації завдань Стратегії
3.1. Здоров’язбережувальне середовище
Мета: залучення дітей до здорового способу життя в умовах закладу
дошкільної освіти та сім’ї, формування мотиваційної установки на
здоровий і активний спосіб життя педагогів і дітей.
Завдання:
– створити умови для формування здоров’язбережувального
середовища в ЗДО;
– зміцнювати й загартовувати організм дитини;
– сприяти розвитку фізичних якостей;
– поповнити матеріальну базу з фізичного виховання.
Пріоритети:
- здоров’я дітей
- загартовуючі заходи
- оптимальний руховий режим
Заходи з реалізації проекту:
№ Зміст заходу
п\п

Термін
виконання

Виконавець

Фінансування

1.

Впроваджувати в практику
роботи нетрадиційні методи,
альтернативні технології, освітні
програми щодо формування
здорового способу життя
дошкільників.

2022-2026

Директор,
вихователі

Не потребує

2.

Впровадження в практику роботи Постійно
закладу оздоровчих технологій.

Вихователі

Не потребує

3.

Забезпечувати заклад дошкільної Постійно
освіти науково-методичною

Директор,
вихователі
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літературою з окресленої
проблеми.
4.

Систематично здійснювати
медико-педагогічний контроль за
фізичним розвитком дітей.

Постійно

Директор,
вихователі ,
старша медична
сестра

Не потребує

5.

Запровадити комплекс заходів
щодо попередження травмування
та нещасних випадків під час
освітнього процесу

2022-2026

Директор

Не потребує

7.

Контролювати стан групових
приміщеннь, території ЗДО,
спортивного майданчика,
приміщення харчоблоку щодо
відповідності до санітарногігієнічних вимог і норм.

Постійно

Директор, старша Не потребує
медична сестра

8.

Висвітлювати питання
формування здорового способу
життя в інтернеті (Фейсбук)

Щорічно

Директор,
вихователі

Не потребує

Очікувані результати:
– покращення рівня фізичної підготовленості вихованців;
– підвищення якісних показників здоров'я дітей дошкільного
віку;
– оптимальний рівень сформованості в дітей та педагогів
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;
– поповнення фізкультурного обладнання, як в групових
кімнатах так і на ігрових майданчиках.
3.2. Кадри
Мета: забезпечення умов для розкриття творчого потенціалу,
самореалізації та самовираження всіх суб’єктів освітнього процесу.
Створення сучасного освітнього простору , що забезпечуватиме професійні
потреби та запити педагогів у їхньому фаховому розвитку.
Завдання:
– створити умови для саморозвитку і самореалізації працівників
ЗДО;
– удосконалювати професійну компетентність педагогів як в
умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення
кваліфікації;
– підвищувати якість та ефективність освітнього процесу через
активне впровадження в практику роботи комп’ютерних
технологій.
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– створити інформаційно-розвивальне середовище в закладі, що
забезпечить доступ до інформації споживачам освітніх послуг,
забезпечить умови для їх дистанційного навчання;
– удосконалити систему виявлення, систематизації та апробації
кращого педагогічного досвіду.
Пріоритети:
- якісне управління освітнім процесом;
- ефективність освітньої роботи;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Заходи з реалізації проекту:
№
п\п

Зміст роботи

Термін
виконання

Виконавець

1

Моніторинг якості професійної
діяльності педагогів ЗДО (введення
діагностичних карт, тестування)

з 2022

2

Забезпечувати проходження курсів
підвищення кваліфікації відповідно
до графіка.

2022-2026 Директор,

3

Спонукати педагогів до отримання
повної вищої освіти.

2022- 2026 Директор,
Кундельска
С.В.

4

Впровадження ІКТ технологій в
роботу педагогів.

2022- 2026 Директор

Не потребує

5

Створювати умови для підвищення
професійної майстерності та рівня
методичної підготовки педагогічних
кадрів.

Постійно

Директор

Не потребує

6.

Своєчасно надавати різноманітні
Постійно
інформаційні послуги та консультації.

Директор

Не потребує

7.

Вивчати передовий перспективний
педагогічний досвід.

Постійно

Директор

Не потребує

8.

Забезпечити заклад необхідною
методичною літературою, фаховими
часописами.

2022-2026 Директор,
засновник
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Директор,

Фінансування
Не потребує

Бюджетні
кошти
(директор,
засновник)

Підписка
фахових
видань

9.

Забезпечити участь педагогів у
методичних об’єднань і творчих
групах .

2022-2026 Директор,
вихователі

Не потребує

Очікувані результати:
– Високий професійний рівень педагогічних працівників.
– 100% оволодіння педагогами технологіями ІКТ, використання
інтернет-ресурсів в професійній діяльності.
– Достатня мотивація праці.
– Удосконалення знань про інноваційні методики та технології.
– Відсутність проявів професійного вигорання.
3.3. Виховання і розвиток особистості дитини
Мета: забезпечити особистісне зростання кожної дитини з
урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та
фізичних особливостей.
Завдання:
– створити належні умови для функціонування закладу освіти,
який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини,
реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей
дошкільників;
– підвищити ефективність ігрової та пізнавально діяльності;
– здійснювати особистісно-орієнтований підхід у становленні
цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження
інноваційних технологій, альтернативних методик;
– надавати кваліфіковану допомогу дитині у формуванні вмінь та
навичок, необхідних для продовження освіти в школі.
Пріоритети:
– інтелектуально-пізнавальний,соціально-моральний,
мовленнєвий, художньо-естетичний розвиток дошкільника.
Заходи з реалізації проекту:
№ Зміст роботи

Термін
виконання

Виконавець

Фінансування

Інтелектуально-пізнавальний розвиток
1. Продовжити практику проведення
в ЗДО свят та розваг
народознавчого спрямування.

Щорічно

2. Розробити коректурні таблиці
2022-2026
відповідно до блочно-тематичного
планування
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Вихователі

Вихователі

Не потребує

3. Впроваджувати нові форми,
методи та засоби роботи для
підвищення пізнавальної
активності дітей.

Постійно

Вихователі

4. Розробити систему занять та
дидактичнее забезпечення для
роботи за методикою Н. Гавриш
(по використанню коректурних
таблиць під час організованої
навчально-пізнавальної
діяльності).

2022-2026

Вихователі

5. Використовувати ІКТ у роботі з
дітьми дошкільного віку

Постійно

Вихователі

Не потребує

Соціально-моральний розвиток
1. Розробити дидактичне
2022-2026
забезпечення інтегрованих занять
спрямованих на розвиток родиннопобутової та соціальнокомунікативної компетенції

Вихователі

2. Удосконалювати роботу з
формування у дошкільників
правової культури.

Вихователі

2022-2026

Не потребує

Мовленнєвий розвиток
1. Впроваджувати в практику роботи 2022-2026
з дітьми прийоми мнемотехніки

Педагоги

2. Поповнити групу портретами
видатних письменників, поетів,
художників України

Вихователі

2022

Художньо-естетичний розвиток
1. Використовувати на заняттях з
образотворчої діяльності
нетрадиційні техніки
зображувальної діяльності.

2022-2023

Вихователі

Забезпечення
матеріалом батьки

2. Активізувати роботу з
ознайомлення дітей із предметами
народного декоративноужиткового мистецтва.

2022-2026

Вихователі

Не потребує

3. Оформляти тематичні виставки
робіт дітей та батьків.

Постійно

Вихователі

Не потребує
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Очікувані результати:
– розвиток інтелектуальної сфери дошкільників як інтегрованого
психічного явища, яке включає ряд пізнавальних процесів;
– інтенсифікація сенсорного, математичного, мовленнєвого,
естетичного, соціального розвитку дітей;
– висока пізнавальна діяльність дошкільників, формування в них
позитивної соціальної поведінки в суспільстві, розвиток
самостійності;
– розвиток мовленнєвої, предметно-практичної компетенції.
3.4. Дошкільний заклад – сім’я
Мета : підвищити авторитет і роль сім’ї у вихованні і соціалізації
дітей дошкільного віку, формувати сучасну педагогічну культуру батьків.
Завдання:
– забезпечити участь батьків у формуванні освітньої політики
ЗДО;
– підвищувати рівень професійної компетентності педагогічних
працівників із питань організації взаємодії закладу і сім’ї;
– підвищувати рівень педагогічної культури батьків;
– реалізовувати навчальну роботу з дітьми на підставі
особистісної та соціально орієнтованої моделі спілкування у
тріаді «педагог – дитина – батьки».
Пріоритети:
– піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного
колективу закладу дошкільної освіти з батьками вихованців
№ Зміст заходу
з/п

Термін
Виконавець
виконання

Фінансування

1.

Діяльність консультативного
центру для батьків

Протягом
року

Не потребує

2.

Залучення батьків до оформлення Щорічно
ландшафтного дизайну території
ЗДО

Директор,
вихователі

3

Проведення конкурсів, виставок

Директор,
вихователі

4.

Проведення фестивалю «Маленькі Щорічно
зірочки»

Директор
музкерівник

5.

Залучення батьків до участі в
освітньому процесі, розвагах,
святах

Протягом
року

Педагоги ЗДО Не потребує

6.

«Тато, мама й Я – спортивна

Щорічно

Вихователі,

Щорічно
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Вихователі

Не потребує

сім’я» родина спортивна розвага
7.

музкерівик

«Ефективне спілкування батьків з 2022-2023 Директор,
дітьми» психологічні тренінги
Заліщук О.А.

Очікувані результати:
– якісно новий рівень роботи педагогічного колективу з
батьками вихованців;
– належний рівень педагогічної культури батьків;
– зорієнтованість батьків на виховання і розвиток дитини;
– розвиток партнерських стосунків між працівниками ЗДО і
батьками.
3.5. Матеріально-технічне забезпечення
Мета : забезпечення в закладі дошкільної освіти належних умов для
навчання і виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних,
технічних та педагогічних вимог.
Завдання :
– забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних,
інженерно-технічних та пожежних вимог безпечні умови для
життєдіяльності в закладі;
– провести комплекс енергозберігаючих заходів;
– поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі закладу
дошкільної освіти;
– створити сприятливі та комфортні умови для організації
освітнього процесу.
Пріоритети: здійснення заходів щодо модернізації матеріальнотехнічної бази ЗДО з урахуванням нормативних вимог.
№
з/п
1.

Зміст заходу
Проводити технічний аналіз стану приміщення
закладу з метою встановлення визначення
необхідності проведення ремонтних робіт.

Термін
виконання
Щороку

2.

Провести заміну вхідних дверей .

2022-2026рр.

3.

Провести реставрацію дитячих стільчиків

2022-2023рр.

4.

Продовжити роботи по заміні огорожі.

2022-2026рр
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Виконавець
Засновник,
Директор, Завгосп

Засновник,
Директор, Завгосп
Завгосп ,Директор
Засновник,
Директор, Завгосп

5.

Продовжити заміну освітлювальних приладів на
енергозберігаючі.

2022-2026рр

6.

Щорічно проводити повірку,
засобів пожежогасіння.

Щороку

Завгосп

Щороку

Завгосп

7.

8.

перезарядку

Здійснювати
санітарно-технічну розчистку
зелених насаджень та зрізування аварійних
дерев.
Забезпечити організацію харчування здобувачів
освіти відповідно до вимог санітарного
законодавства, системи НАССР.

2022-2023

Засновник,
Директор, Завгосп

Засновник,
Директор, Завгосп
Старша медична
сестра

9.

Укомплектувати заклад дошкільної освіти
необхідною комп'ютерною технікою.

До 2026 року

Засновник

10

Поповнювати розвивальне предметнее
середовище в групових кімнатах згідно з
типовим переліком обов’язкового обладнання.
Поповнити костюмерну дошкільного закладу
новими костюмами для ігор-драматизацій

До 2026 року

Засновник,
Директор

До 2026 року

Засновник,
Директор,
Вихователі

11

Очікувальні результати:
– відповідність приміщень та території закладу освіти сучасним
санітарно-гігієнічним, інженерно-технічним та пожежним
вимогам умов навчання та життєдіяльності;
– оновлення матеріально-технічної бази ЗДО.
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Очікувані результати реалізації Стратегії розвитку
Основними результатами реалізації стратегії розвитку закладу
дошкільної освіти будуть системні позитивні зміни в його діяльності, зокрема:
- створені соціально сприятливі умови для здобуття дошкільної освіти;
- використання нових методичних підходів до реалізації змісту дошкільної
освіти ;
-розвиток

здібностей дошкільників на основі партнерства між педагогами,

дітьми, батьками;
- підвищення особистої відповідальності педагогів за результат наданих
освітніх послуг;
- сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я
інших громадян, як найвищої соціальної цінності;
- покращення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
- сформований морально-духовний розвиток дитини, ціннісне ставлення до
природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні
рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися,
проявляти свій потенціал;
- в дітей сформовані вміння та навички, необхідні для продовження освіти в
школі;
- раціональне використання ідей перспективного педагогічного досвіду та їх
творче використання у власній педагогічній практиці.
- зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
- буде забезпечена активна участь громадськості, батьків до формування
освітньої політики закладу;
- позитивний імідж та конкурентноспроможність на ринку освітніх послуг.
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проєкт 21

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про затвердження Стратегії розвитку
Рогачівської гімназії
Баранівської міської ради
на 2022-2026 роки
Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з
метою реалізації конституційного права жителів громади на освіту, прав та
обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у освітньому
процесі, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань,
законності та депутатської етики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Стратегію розвитку Рогачівської гімназії Баранівської
міської ради на 2022 – 2026 роки (додається).
2. Директору Рогачівської гімназії Баранівської міської ради (Радчуку
О.В.) забезпечити виконання даної Стратегії.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський
В.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

110

«СХВАЛЕНО»
Рішенням педагогічної ради
Протокол № ______
від _____________ 2022 року
_______
Голова педагогічної ради
директор гімназії:
/О.В. Радчук/

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням 30 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від ___________ 2022 року №

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
РОГАЧІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 2022-2026 РОКИ

Структура Стратегії розвитку
Рогачівської гімназії

111

Зміст
Вступ …………………………………………………………………………. 2
І. Загальні положення………………………………………………………. .. 4
ІІ. Заклад освіти на початку реалізації Стратегії…………………………… 6
ІІІ. SWOT– аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів функціонування
гімназії…………………………………………………………………………. 8
ІV. Пріоритетні напрямки діяльності гімназії на 2022-2026
роки……………………………………………………………………............ 10
V. Очікувані результати реалізації Стратегії
розвитку………………………………………………………………………. 12
VІ. Ризики….…………………………………………………………………. 15
VІІ. Моніторинг оцінки діяльності Стратегії….……………………………16
VІІІ. Управління Стратегією.……………………………………………….. 18
ІХ. Прикінцеві Положення Стратегії………………………………………. 20

112

Вступ
Людина здобуває освіту, щоб бути успішною, компетентною, щасливою,
конкурентоспроможною.
Освіта – це всебічний розвиток людини як особистості та найвищої
цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних
здібностей;
формування
цінностей,
необхідних
для
успішної
самореалізації, виховання громадян, які здатні до свідомого вибору.
Рогачівська гімназія Баранівської міської ради (далі – заклад освіти)
забезпечує набуття учнями знань за програмами початкової та базової
загальної середньої освіти, досягнення ними визначених стандартами
освіти результатів навчання, сприяє творчому розвитку учнів, здійснює
реалізацію права громадян на освіту.
Пріоритетними завданнями у вихованні учнівської молоді педагогічний
колектив визначив розвиток загальнолюдських цінностей:
- формування громадянина та моральних якостей людини;
- інтелектуальний розвиток;
- вибір майбутньої професії як обов’язок перед суспільством;
- гуманне ставлення до навколишнього середовища та збереження
здоров’я.
На реалізацію завдань спрямована діяльність адміністрації закладу освіти,
система методичної роботи кожного педагога. Творча активність яких
реалізується у таких напрямках роботи:
- постійне збагачення власного досвіду на основі впровадження нових
ідей та інноваційних технологій;
- пропагування власного педагогічного досвіду шляхом участі у
конкурсах
педагогічної
майстерності,
науково-практичних
конференціях, педагогічних читаннях, методичних семінарах тощо;
- підготовка методичних розробок, рекомендацій, статей тощо;
- друкування власних доробок у фахових журналах, Інтернет сайтах.
Освітній процес в закладі освіти організований так, щоб забезпечити
формування в здобувачів освіти ключових компетентностей, передбачених
сучасними освітніми стандартами, необхідних кожній людині для успішної
життєдіяльності. Педагогічний колектив гімназії прагне створити умови
для розвитку кожного учня, дати йому можливість для самовираження й
самовизначення, забезпечити науково-теоретичну, практичну та
загальнокультурну підготовку. Для цього необхідний постійний розвиток
освіти, поповнення його матеріально-технічних і навчальних ресурсів,
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також об’єднання та
духовне зростання учнів, батьків і педагогів, що в сукупності створює
сприятливий для дитини освітній соціально-культурний простір.
І. Загальні положення
1.1. Стратегія розвитку Рогачівської гімназії Баранівської міської ради
Житомирської області на 2022-2026 навчальні роки (далі Стратегія) є
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документом, що визначає мету, зміст, завдання, проблеми, конкретизує
перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань
розвитку гімназії на 5 років для досягнення основної мети – забезпечення
якісної освіти.
1.2. Мета Стратегії розвитку гімназії – визначити перспективи та основні
шляхи розвитку гімназії, як закладу, що надає якісну сучасну освіту
шляхом вільного творчого навчання, відповідно до суспільних потреб,
зумовлених розвитком української держави.
Стратегічне управління гімназії реалізується через два напрямки:
розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти та стратегічне
планування.
Перший дозволяє вивчати та оцінювати освітній процес як систему, а
другий – визначати напрями діяльності в перспективі. Відображаються ці
напрямки у Положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти
та Стратегії розвитку закладу освіти.
1.3. Внутрішня система забезпечення якості освіти в гімназії визначається
розробленим та затвердженим Положенням про внутрішню систему якості
освіти Рогачівської гімназії Баранівської міської ради (протокол
педагогічної ради від 27.12.2019 №3 та наказ директора гімназії від
02.01.2020 №3 «Про затвердження Положення про внутрішню систему
якості освіти»).
Складовими внутрішньої системи забезпечення якості освіти в гімназії є:
- політика і процедури внутрішньої системи забезпечення якості
освіти;
- система й механізми забезпечення академічної доброчесності в
гімназії, які визначаються спеціальним Положенням про академічну
доброчесність (протокол педагогічної ради від 27.12.2019 №3);
- критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
- критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності
педагогічних працівників;
- критерії, правила і процедури оцінювання;
- механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості
освіти.
1.4. Стратегія розвитку гімназії розроблена відповідно до нормативноправових документів:
- Конституції України;
- Закону України «Про освіту»;
- Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
- Закону України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 року №
40-IV;
114

- Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні» від 08.09.2011 року № 3715-VI;
- Закону України «Про запобігання та протидію домашньому
насильству» від 07.12.2017 року № 2229-VIII;
- Закону України «Про забезпечення функціонування української мови
як державної» від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII;
- Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до
2029 року (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
14.12.2016 року № 988-р);
- Національної Програми "Освіта України ХХІ століття”;
- Національної доктрини розвитку освіти;
- Державних стандартів початкової та базової загальної середньої
освіти;
- Конвенції про права дитини.
1.5. Принципи діяльності гімназії – це основні вихідні положення, правила,
на основі яких вона діє, визначені відповідно до Закону України «Про
освіту»:
- дитиноцентризм;
- забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
- забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будьякими ознаками;
- цілісність і наступність системи освіти;
- прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських
рішень;
- відповідальність і підзвітність закладу освіти перед суспільством;
- нерозривний зв'язок із світовою та національною історією,
культурою, національними традиціями;
- свобода у виборі освітньої програми;
- академічна доброчесність та академічна свобода;
- кадрова та організаційна автономія гімназії у межах чинного
законодавства
- гуманізм;
- демократизм;
- єдність навчання, виховання та розвитку;
- виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей
українського народу, його історико-культурного надбання і
традицій;
- формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до
приниження її честі та гідності, фізичного або психічного
насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
- формування громадянської культури та культури демократії;
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- формування культури здорового способу життя,
культури і дбайливого ставлення до довкілля;
- сприяння навчанню впродовж життя;
- нетерпимість до проявів корупції та хабарництва.

екологічної

1.6. Основними орієнтирами для розвитку гімназії є:
- місія;
- візія;
- цінності;
- пріоритети
Місія гімназії. Забезпечити якісну освіту та всебічний розвиток
особистостей з урахуванням їхніх здібностей шляхом уведення в освітній
процес інноваційних методик навчання й виховання, збереження та
примноження традицій гімназії, заснованих на національних та
патріотичних засадах, розбудови освітнього середовища з позитивною
атмосферою, емоційним комфортом та можливістю самореалізації кожного
вчителя та учня.
Візія. Гімназія – це заклад, який на основі високих моральних цінностей,
інновацій та ефективного навчання формує відповідальних громадян
України, які навчаються протягом усього життя, легко адаптуються до
змін, вміють вирішувати проблеми та здійснюють свій внесок у розвиток
суспільства і держави.
Цінності:
 Здоров’я та безпека дитини, здоровий спосіб життя.
 Турбота про себе, інших людей, суспільство.
 Духовність і культура.
 Рівні можливості.
 Колективізм, партнерство, дружба.
 Спільна праця, взаємодопомога, довіра.
 Національна гідність.
 Висока моральність.
 Відповідальність, чесність.
 Повага до особистості дитини й дорослого.
 Екологічна свідомість.
 Прозорість, толерантність, відкритість до діалогу.
 Професійність, безперервний розвиток педагогів.
Пріоритети розвитку гімназії:
 Створення умов для отримання кожним учнем рівня освіти, який
відповідає його здібностям, індивідуальним особливостям і
потребам.
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 Розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування її
ціннісних орієнтирів, професійного самовизначення, успішного
навчання.
 Створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля,
комфортного та доступного освітнього середовища.
 Інформатизація навчання, вдосконалення інформаційно-ресурсного
забезпечення.
 Створення сучасної матеріально-технічної бази.
 Побудова ефективної системи виховання, розвитку й соціалізації
учнів.
 Модернізація структури, змісту та організації діяльності гімназії на
засадах компетентнісного підходу.
 Розвиток творчої ініціативи педагогів у пошуках нових форм і
методів педагогічної діяльності.
ІІ. Заклад освіти на початку реалізації Стратегії
2.1. Загальна інформація про гімназію
Рогачівська гімназія є комунальною власністю Баранівської міської ради
Житомирської області. Підпорядкування - Міністерство освіти і науки
України . Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти
Баранівської міської ради. Джерелами позабюджетного фінансування
закладу є добровільна благодійна допомога фізичних і юридичних осіб.
Заклад освіти розміщений за адресою: Житомирська область НовоградВолинський район с. Рогачів, вул. Новоград-Волинська, буд. 102-А.
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти:
1. Кількість споруд, майстерень, допоміжних приміщень – 5 споруди,
13 класних кімнат. Наявна їдальня на 120 місць ,яка забезпечена
проточною холодною водою, водонагрівальними баками.
2. Комп’ютерний клас, який містить 8 персональних комп’ютерів. Крім
цього заклад має 6 ноутбуків.
3. Інтерактивна дошка – 1 штука, проектор – 1 штука.
4. Телевізори – 1 штука,
5. Заклад освіти підключено до мережі Інтернет.
6. Заклад забезпечено внутрішнім туалетом.
Також до послуг учнів закладу освіти: бібліотека, спортивна кімната,
майстерні технічної (столярної та слюсарної ) праці, ігровий майданчик
для молодших учнів на подвір’ї гімназії, спортивний майданчик..
2.2. Кадрове забезпечення
У 2021 – 2022 н. р. працює 16 педагогічних працівників. Штатними
працівниками гімназія забезпечена на 100%.
За якісним складом педагогічний колектив здатен реалізовувати будь-які
завдання. Педагогічні працівники гімназії мають такі кваліфікаційні
категорії: «спеціаліст вищої категорії» -9 , «спеціаліст першої категорії» -5,
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«спеціаліст другої категорії» - 2 ; педагогічні звання: «старший учитель 6».
В гімназії навчається 117 учні. Кількість класів – 9, кількість груп
подовженого дня -1.
Середня наповнюваність класів - 13учні.
2.3. Основна мета діяльності гімназії – це забезпечити всебічний розвиток,
виховання і соціалізацію учня з урахуванням потреб суспільства.
2.4. Зарахування до гімназії здійснюється відповідно до «Порядку
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої
освіти», затвердженого наказом МОН України від 16.04.2018 року № 367,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05 травня 2018 року за №
564/32016.
2.5. Мовою освітнього процесу в гімназії є державна мова.
2.6. Формою здобуття освіти є інституційна (очна (денна)),
використанням технологій дистанційного навчання – за потреби.
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2.7. Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону
України «Про повну загальну середню освіту». При визначенні гранично
допустимого навантаження учнів ураховано санітарно-гігієнічні норми та
нормативну тривалість уроків: у 1-му класі – 35 хв, у 2-4-х класах – 40 хв,
у 5-9-х – 45 хв.
2.8. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р.
№128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого
дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та
Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у
загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).
2.9. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за програмою:
Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до
Закону України «Про освіту»). Діти, яким на 1 вересня поточного
навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати
здобуття початкової освіти цього ж року за бажанням батьків або осіб, які
їх замінюють (звернувшись із заявою до директора закладу освіти), якщо
їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року.
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Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової
освіти.
Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального
року, повинні розпочати здобуття базової середньої цього ж навчального
року.
2.10. Завданнями гімназії є:
 Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів
освіти, орієнтованого на академічну свободу для всебічного розвитку
особистості, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних
здібностей.
 Виконання вимог Державних стандартів початкової та базової
загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і
трудової діяльності.
 Виховання поваги до Конституції, законодавства України,
державних символів України, прав і свобод людини і громадянина,
почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії,
свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.
 Формування в учнів загальнокультурних і морально-етичних
цінностей, ключових і предметних компетентностей, необхідних
життєвих і соціальних навичок, що забезпечують її готовність до
продовження навчання, життя у демократичному суспільстві.
 Формування навичок здорового способу життя та безпечної
поведінки в здобувачів освіти.
 Виховання в учнів патріотизму, шанобливого ставлення до культури,
звичаїв, традицій, цінностей, любові до рідної землі та народу.
 Сприяння всебічному розвитку учнів, формування їх творчих
здібностей, створення умов для самореалізації особистості, її
прагнення до успіху.
 Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу згідно
Положення про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників.
 Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій.
 Розвиток творчої ініціативи педагогів і методів педагогічної
діяльності.
 Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи
гімназії на веб-сайті закладу.
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ІІІ. SWOT-аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів функціонування
гімназії
Позитивний вплив

Негативний вплив
Внутрішнє середовище

Сильні сторони

-

Слабкі сторони

історія та традиції гімназії;
розроблена нормативно-правова база
діяльності гімназії: Статут, Освітня
програма, навчальний план;
забезпеченість педагогічними кадрами;
спланована робота
МО класних
керівників, вчителів початкових класів;
наявність веб-сайту закладу;
забезпеченість гімназії
швидкісним
інтернетом;
щорічні перемоги учнів в предметних
олімпіадах;
психолого-педагогічний
супровід
освітнього процесу;
якісна організація харчування;
наявність внутрішних вбиралень;
заміна енергозберігаючих вікон у всіх
приміщеннях гімназії;
відсутні випадки булінгу;
здійснюється підвіз дітей до гімназії (із
сіл Рудня, Млини, Острожок);
результативна робота педагогічної ради;
ефективна
робота
учнівського
самоврядування;
дієва участь батьків в освітньому процесі

- адаптація учнів у зв’язку з
-

реорганізацією закладу освіти;
погіршення
рівня
засвоєння
навчального
матеріалу
при
дистанційному навчанні;
низький рівень мотивації дітей до
навчання;
переважає середній та достатній
рівень навчальних досягнень
учнів;
проблеми з відвідуванням учнями
уроків;
не зацікавленість батьків у
здобутті їхніми дітьми якісної
базової освіти;
зменшення кількості та якості
виховних заходів у зв’язку з
карантинними обмеженнями;
професійне вигорання
педагогічних працівників;
недосконалість
внутрішньої
системи якості освіти

Зовнішнє середовище

-

Можливості
якісне
нормативно-правове
забезпечення;
виплата
з
освітньої
субвенції
заробітної плати педагогам;
співпраця із суб’єктами підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників;
підвіз учнів та вчителів;
дистанційне
навчання
–
як
можливість вдосконалення ІКТ;
налагодження
спонсорської
допомоги;
волонтерський рух;
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Загрози

- нестабільність
-

політичної та
економічної ситуації;
епідеміологічна
ситуація,
карантинні обмеження;
проблеми із запровадженням
фінансової автономії;
неякісний інтернет-зв'язок;
переповнений автобус (підвіз
дітей до гімназії);
обмежене фінансування потреб
гімназії;
зменшування народжуваності;

- співпраця з батьками;
харчування
- забезпечення

- міграція

учнів
відповідно до вимог законодавства
України

молоді,
робочих місць.

через

брак

ІV. Пріоритетні напрямки діяльності гімназії на 2022-2026 роки
Стратегія розвитку гімназії у 2022-2026 роках орієнтована на підвищення
якості освіти, оновлення її змісту і структури на основі кращих традицій,
що склалися в гімназії, і сучасних педагогічних технологій, спрямованих
на формування конкурентоспроможного учня; оптимізацію механізму
управління закладом освіти, забезпечення єдності освітнього, виховного та
педагогічного процесів. Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про
повну загальну середню освіту», керуючись методичними рекомендаціями,
розробленими для допомого закладам освіти у розбудові внутрішньої
системи забезпечення якості освітньої діяльності Рогачівська гімназія
визначила свої пріоритетні напрямки діяльності:
- освітній;
- виховний;
- методичний;
- психолого-педагогічний;
- збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу;
- управлінський;
- фінансово-господарський.
Освітній напрямок
Мета: Формування ключових компетентностей здобувачів освіти через
діяльнісний підхід, який передбачає постійне включення учнів до різних
видів навчально-пізнавальної діяльності, а також практична спрямованість
процесу навчання.
Основні завдання:
1. Забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту базової
загальної середньої освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту.
2. Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів.
3. Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для
усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх
програм.
4. Формувати позитивну мотивацію в учнів до навчальної діяльності,
уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній
діяльності.
5. Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне,
психічне та соціальне здоров’я учнів.
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Шляхи реалізації:
1. Організація освітнього процесу відповідно до освітньої програми
гімназії (поглиблене вивчення предметів, курсів за вибором з урахуванням
побажань учнів і батьків).
2. Розвиток педагогіки партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія
та співпраця між учителем, учнем і батьками.
3. Урізноманітнення форм, методів, технології організації освітнього
процесу.
4. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках.
5. Використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі,
що здійснюється за очною формою здобуття освіти.
6. Розробка та оприлюднення педагогами власних критеріїв, правил та
процедур оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.
7. Забезпечення самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти.
8. Підвищення результативності освітнього процесу, удосконалення
роботи зі здібними та обдарованими дітьми.
9. Дотримання Положення про академічну доброчесність учасниками
освітнього процесу.
10. Осучаснення і поповнення навчально-матеріальної бази гімназії.
Виховний напрямок
Мета: Сприяння формуванню в учнів знань, умінь і навичок, необхідних
для майбутнього успішного вибору професії; розвитку пізнавальної
активної особистості; розвиток природних здібностей, уяви і
продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям
відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків;
ведення здорового способу життя.
Основні завдання:
1. Створення безпечного виховного простору, який сприятиме розвитку і
забезпеченню ефективного функціонування виховної системи гімназії.
2. Створення умов для самовизначення, удосконалення, формування
навичок моделювання, прогнозування результатів власної діяльності, для
особистісного зростання кожного учня (створення ситуації успіху та
підтримки).
3. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи
духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних
пам’яток.
4. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і
відповідальності в процесі практичної громадської діяльності.
5. Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ
естетичної культури.
6. Утвердження культури здорового способу життя, гармонійний розвиток
духовного, фізичного та психічного здоров’я.
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Шляхи реалізації:
1. Використання активних форм виховної роботи (проєкти, акції, ярмарки,
флешмоби, челенджи), спираючись на ініціативу учнів.
2. Проведення класних годин, впровадження на практиці соціо-культурної
змістової лінії на уроках.
3. Проведення предметних тижнів, декад, місячників тощо.
4. Навчання класних керівників інноваційних методів та прийомів роботи з
учнівським колективом.
5. Організація діяльності гімназії як зразка демократичного правового
простору та позитивного мікроклімату через структуру учнівського
самоврядування, стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів,
їх посильної участі у справах колективу.
6. Національно-патріотичне виховання учнів, проведення уроків мужності.
7. Створення безпечного толерантного середовища шляхом удосконалення
соціального захисту учнів, у тому числі дітей пільгових категорій.
8. Створення оптимальних умов для виявлення, розвитку й реалізації
потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах:
інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.
9. Залучення учнів до занять у гуртках за інтересами (в т. ч. у закладах
позашкільної освіти).
10. Співпраця з правоохоронними органами та юридичними службами
Баранівської громади.
11. Осучаснення форм роботи з батьками (активне використання онлайн
ресурсів).
Методичний напрямок
Мета: Створення комфортних умов для професійного зростання та
розкриття творчого потенціалу кожного педагога.
Основні завдання:
1. Підвищення професійної майстерності вчителів в освітньому процесі.
2. Формування професійних компетентностей педагогів, а саме:
інноваційної,
мовнокомунікативної,
предметно-методичної,
проєктувальної, педагогічного партнерства, інклюзивної, інформаційноцифрової, психологічної, емоційно-етичної, прогностичної, організаційної,
оцінювально-аналітичної,
рефлексивної,
здоров’язбережувальної,
здатності до навчання впродовж життя.
3. Формування загальних компетенцій педагогів що передбачають:
- здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і
свобод людини та громадянина, усвідомлювати цінності
громадянського суспільства;
- здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді;
- здатність виявляти повагу та цінувати українську національну
культуру, здатність до творчого самовираження;
123

- здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності
та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування до
досягнення спільної мети;
- здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання
проблем, ініціативності та підприємливості.
4. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних
рішень педагогічних проблем.
Шляхи реалізації:
1.Постійний моніторинг рівня професійної компетентності, якості надання
освітніх послуг.
2. Створення моделей методичної роботи з групами вчителів різного рівня
професіоналізму, організація взаємонавчання та інших форм професійної
співпраці.
3. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і
практики викладання.
4. Участь у конкурсах педагогічної майстерності на різних рівнях.
5. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому
процесі.
6. Упровадження заходів, спрямованих на формування академічної
доброчесності учасників освітнього процесу.
7. Створення умов для активної постійно діючої системи безперервної
освіти вчителів та залучення їх до організації освітнього процесу у системі
неперервної післядипломної освіти при Житомирському ОІППО.
8. Надання методичної допомоги молодим учителям та учителямстажистам.
9. Оприлюднення творчих здобутків учителів гімназії на інтернет-ресурсах
та ін..
10. Глибокий аналіз рівня методичної роботи на засіданнях педагогічної
ради, методичних об’єднаннях.
Психолого-педагогічний напрямок
Мета: Формування особистості через виховання в гімназії та в сім’ї з
урахуванням індивідуальних особливостей, здібностей, умінь та навичок
здобувачів освіти.
Основні завдання:
1. Створення ситуації творчості для всіх учасників освітнього процесу;
умов для соціальної самореалізації; позитивної адаптації учнів до навчання
в гімназії.
2. Посилення впливу виховання в гімназії та родині на формування стійкої
мотивації до здобуття освіти, високої духовної культури, моральних
переконань, трудового виховання дітей.
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3. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу освітнього
процесу.
4. Практичне забезпечення корекційно-розвивальної роботи:
- діагностики особистісного розвитку;
- ціннісних орієнтацій;
- соціального статусу;
- виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини.
5. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в
освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки, дискримінації,
булінгу (цькуванню).
Шляхи реалізації:
1. Підтримання сприятливого психологічного клімату у всіх структурних
підрозділах освітнього процесу.
2. Чітке дотримання оновлених правил поведінки здобувачами освіти в
гімназії, дотримання етичних норм, поваги і гідності, прав і свобод у
стосунках між учасниками освітнього процесу.
3. Здійснення інформаційно-просвітницької діяльності серед учасників
освітнього процесу щодо форм, причин і наслідків булінгу (цькування),
заходів у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню), формування
нетерпимого ставлення дітей до насильницької моделі поведінки у
міжособистісних стосунках.
4. Взаємодія та комунікація (партнерство) всіх учасників освітнього
процесу.
5. Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей здібностей,
схильностей, потреб.
6. Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під
опікою, дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які знаходяться в
складних умовах проживання, дітей з неповних, малозабезпечених та
багатодітних сімей, а також дітей з сімей учасників АТО.
7. Консультації та навчання батьків, проведення батьківських всеобучів.
8. Морально-культурний особистий розвиток всіх учасників освітнього
процесу.
9. Модель випускника.
За умов Нової української школи (НУШ) модель випускника має включати
наступні складові, які характеризуються широким спектром впливів
особистості:
 Випускник має залишити гімназію професійно визначеним.
 Повинен уміти методично-грамотно, самостійно працювати.
 Він має прагнути до самоосвіти та вдосконалення.
 Випускник НУШ має брати участь у суспільно-культурному житті
країни.
 Має бути свідомим громадянином, готовим відповідати за свої
вчинки.
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 Він повинен свідомо ставитися до свого здоров’я та довкілля.
 Випускник НУШ має мислити креативно, використовуючи увесь свій
творчий потенціал. Адже у сучасному світі людину цінують
насамперед за її індивідуальність, унікальність ідей та професійних
рішень, адже саме творчість рухає прогрес і допомагає невпинно
вдосконалювати світ.
Збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу
Мета: Збереження фізичного та психічного здоров’я учасників освітнього
процесу, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.
Основні завдання:
1. Створення в гімназії цілісної системи позитивного підходу до здорового
способу життя, забезпечення якісної підготовки здоров’язберігаючих
технологій навчання та виховання.
2. Розширення та урізноманітнення шляхів взаємодії вчителів, батьків і
громадськості в контексті зміцнення здоров’я учасників освітнього
процесу.
3. Формування ціннісних орієнтацій, спрямованих на здоровий спосіб
життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я
дітей.
4. Виховання свідомого ставлення учнів до власного здоров’я та здоров’я
інших громадян як найвищої соціальної цінності.
5. Проведення медичного, педагогічного, соціально-психологічного
моніторингу.
Шляхи реалізації:
1. Організація роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності.
2. Створення науково-інформаційного простору з питань збереження та
зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу (особливо в умовах
поширення короно вірусної інфекції).
3. Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки в
рамках предметів «Фізична культура», «Основи здоров’я».
4. Організація та проведення класних та загальних заходів відповідної
тематики.
5. Залучення учнів до занять спортом у спортивних секціях та гуртках.
6. Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням
дітей.
7. Забезпечення учнів гарячим харчуванням. Впровадження нового меню,
забезпечення функціонування системи НАССР (безпечності і якості
харчової продукції).
8.Чітке дотримання Санітарного регламенту ЗЗСО.
9. Утримання в належному стані території гімназії, будівель, приміщень,
обладнань.
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10. Облаштування зон відпочинку для учнів у коридорах та на подвір’ї
гімназії.
Управлінський напрямок
Мета: Координація дій усіх учасників освітнього процесу, створення умов
для їх продуктивної творчої діяльності.
Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:
- загальні збори;
- педагогічна рада;
- батьківська рада гімназії;
- атестаційна комісія;
- учнівське самоврядування;
- громадські організації.
Механізм управлінської діяльності включає:
- діагностику;
- керування освітньою діяльністю;
- моніторинг.
Річне планування здійснюється з використанням перспективного
планування.
План будується на основі підготовки аналізу діяльності закладу протягом
навчального року.
З метою демократизації контролю в управлінській діяльності
передбачається залучення до нього працівників всіх ланок закладу освіти,
робота вчителів в режимі академічної свободи.
Основні завдання:
1. Запровадження і розбудова внутрішньої системи забезпечення якості
освіти.
2. Управління якістю освіти на основі нових інноваційних технологій та
освітнього моніторингу.
3. Забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних якісно надавати
освітні послуги здобувачам освіти.
4. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію
особистості.
5. Створення умов для продуктивної творчої діяльності, проходження
атестації та сертифікації вчителів.
Шляхи реалізації:
1. Здійснення річного планування на основі Стратегії розвитку гімназії.
2. Здійснення само оцінювання якості освітньої діяльності на основі
Стратегії і процедур забезпечення якості освіти.
3. Постійний моніторинг рівня професійної компетентності педагогів
відповідно до професійного стандарту вчителя.
4. Моніторинг рівня якості надання освітніх послуг з навчальних
предметів.
127

5.Забезпечення психологічного комфортного середовища, у якому діє
конструктивна взаємодія здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та
інших працівників гімназії та взаємна довіра.
6. Впровадження в практику роботи гімназії інноваційних технологій.
7. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо
підвищення їх кваліфікації.
8. Підтримка ініціативи кожного учасника освітнього процесу в його
самореалізації.
9. Розкриття творчого потенціалу, стимулювання учасників освітнього
процесу.
10. Керування освітньою діяльністю, діагностика, моніторинг.
11. Прийняття управлінських рішень з урахуванням пропозицій учасників
освітнього процесу.
12. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності
гімназії шляхом функціонування веб-сайту закладу.
13. Забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.
Фінансово-господарська діяльність
Удосконалення освітнього процесу знаходиться в прямій залежності від
рівня розвитку навчально-матеріальної та матеріально-технічної бази
закладу, від її відповідності вимогам науково-технічного прогресу.
Фінансово-господарська діяльність гімназії здійснюється на основі коштів
державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому
нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його
життєдіяльності.
Джерелами позабюджетного фінансування гімназії є добровільна
благодійна допомога працівників закладу, батьків, спонсорів та інших
юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству
України.
Шляхи модернізації матеріально-технічної бази:
- благоустрій подвір’я гімназії, окультурення території;
- утеплення та оздоблення фасаду та фундаменту будівлі гімназії;
- будівництво нового паркану по периметру території закладу.
- укріплення та оздоблення порогів.
- проведення поточних ремонтів навчальних кабінетів, коридору,
спортивного залу, бібліотеки, їдальні, вбиралень;
- придбання нової комп’ютерної техніки, оновлення комп’ютерного
класу.
- проведення капітального ремонту тротуарних доріжок;
- облаштуванням зон відпочинку у коридорах;
- поповненням бібліотечного фонду науково-популярною, довідковою,
художньою літературою;
- придбання спортивного інвентарю;
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- створення сучасного, комфортного освітнього середовища в класних
кімнатах (обладнання, меблі, жалюзі); майстерні (оновлення
обладнання, інструментів, інвентарю)
- поповнення харчоблоку кухонним обладнанням та інвентарем
(електроміксер,тістомісильна машина, сушарка для рук, кухонний
посуд);
- придбання інвентарю для господарських робіт (граблі, лопати,
віники, відра);
- проведення ревізії та реконструкції освітлення в гімназії (заміна
ламп на електрозберігаючі, вимикачів, розеток, плафонів).
- проведення кронування аварійних дерев
- здійснити протипожежні заходи (встановлення протипожежної
сигналізації, обробка дерев’яних поверхонь у всіх будівлях гімназії
протипожежними негорючими засобами, оновлення та поповнення
вогнегасників,інвентарю протипожежного щита, встановлення на
шляхах евакуації вказівних табличок «Вхід» «Вихід» з підсвіткою,
обладнання території гімназії протипожежним гідрантом, заміна
дерев’яних конструкцій по шляхах евакуації на негорючі)
- модернізація системи опалення (заміна твердопаливних котлів,
промивка, санація з необхідним ремонтом системи опалення)
Очікувані результати
1. Підвищиться рівень розвитку дітей, навчальних досягнень та загальної
культури учасників навчально-виховного процесу.
2. Зросте кількість учнів, свідомо зайнятих суспільно-корисною
діяльністю, волонтерством, колективними справами.
3. Зменшиться рівень захворюваності дітей.
4. Учні отримають право на вибір видів і форм діяльності.
5. Зросте імідж гімназії.
6. Поліпшиться оснащення навчальних кабінетів та класних кімнат.
7. Батьки стануть активними учасниками гімназійного життя.
V. Очікувані результати реалізації Стратегії розвитку
Основними очікуваними результатами вирішення завдань Стратегії
розвитку гімназії будуть:
1. Удосконалення й модернізація освітнього середовища закладу,
створення сучасного, безпечного, комфортного, мотивуючого до навчання
освітнього середовища.
2. Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти
відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.
3. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів.
4. Формування культури спілкування та інформаційної культури учасників
освітнього процесу.
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5. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів та якості вихованості
здобувачів освіти.
6. Позитивний імідж закладу в громаді, підвищення його
конкурентоздатності.
7. Збільшення контингенту здобувачів освіти.
8. Запровадження гурткової роботи в гімназії.
9. Залучення громадськості, батьків, випускників гімназії до плідної
співпраці з метою розвитку освітнього закладу.
10. Формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу
стану та динаміки розвитку гімназії.
11. Поліпшення якісних показників ДПА учнів 4,9 класів та результатів
предметних олімпіад, конкурсів.
12. Підвищення якості надання освітніх послуг.
VІ. Ризики
Можливі ризики, пов’язані із реалізацією Стратегії розвитку гімназії на
2022-2026 роки
1. Продовження пандемії COVIDу-19, карантини.
Можливі наслідки: неможливість реалізувати в повному обсязі
стратегічні завдання програми, зміни щодо формату та ефективності
проведення заходів програми через впроваджені карантинні обмеження.
Стратегія управління ризиками:
- формування альтернативного плану проведення заходів;
- пошук шляхів вирішення завдань через зменшення кількості
учасників, розподіл за групами;
- активне застосування засобів дистанційних технологій, змішаного
формату навчання.
2. Зміни у змісті освіти, пов’язані зі змінами політики в галузі освіти.
Можливі наслідки: загроза реалізації Стратегії загалом через зміну
пріоритетів в освітній політиці держави.
Стратегія управління ризиками: посилення мотивації громадськості
щодо важливості реалізації Концепції «Нова українська школа».
3. Недостатність виділених і залучених коштів для реалізації основних
напрямків Стратегії розвитку.
Можливі наслідки: зниження мотивації педагогів, батьків, здобувачів
освіти щодо реалізації основних стратегічних завдань, загроза реалізації
заходів програми.
Стратегія управління ризиками:
- постійна співпраця із управлінням освіти і науки Житомирської
обласної ради, засновником гімназії – Баранівською міською радою;
- залучення джерел власних надходжень.
4. Втрата актуальності окремих пріоритетних напрямків.
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Можливі наслідки: необхідність змін або доповнень у частині ІV –
Пріоритетні напрямки діяльності гімназії на 2022-2026 роки.
Стратегія управління ризиками: посилення мотивації громадськості
щодо важливості та актуальності пріоритетних напрямків освітньої
політики держави.
VІІ. Моніторинг оцінки діяльності Стратегії
Система моніторингу оцінки реалізації Стратегії спрямована на постійне
відстеження кількісних та якісних показників виконання стратегічних
завдань Стратегії, їх інформативності, оцінки ефективності Стратегії та її
актуальності.
В процесі моніторингу можуть бути використані наступні інструменти:
- анкети;
- опитування;
- тести;
- аналітичні довідки;
- спостереження тощо.
Система інструментів моніторингу та оцінювання Стратегії сприятиме:
1. Визначенню стратегічних завдань розвитку гімназії.
2. Отриманню інформації про тенденції розвитку, результативність та
ефективність Стратегії.
3. Формуванню уявлень про поточний стан реалізації Стратегії.
4. Виявленню попередніх результатів реалізації Програми.
5. Коригуванню їхнього змісту, зокрема уточненню завдань, переорієнтації
на досягнення реальних результатів.
6. Обгрунтуванню запитів щодо фінансування закладу освіти.
7. Зосередженню зусиль усіх учасників реалізації Стратегії та досягненню
мети.
8. Забезпеченню постійного та своєчасного зв’язку на всіх рівнях реалізації
Стратегії.
9. Аналізу успіхів та невдач у реалізації Стратегії загалом.
VІІІ. Управління Стратегією
Коригування Стратегії розвитку гімназії на 2022-2026 роки здійснюється
педагогічною радою закладу.
Управління реалізацією Стратегії розвитку гімназії на 2022-2026 роки
здійснюється директором гімназії.
ІХ. Прикінцеві Положення Стратегії
Цей документ набирає чинності з 2022 по 2026 роки та може змінюватися
або доповнюватися у частині ІV – Пріоритетні напрямки діяльності
гімназії на 2022-2026 роки.
Директор гімназії

Олександр Радчук
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проєкт 22

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про затвердження Стратегії розвитку
Острожецької початкової школи
ім.О.В.Коростинського
Баранівської міської ради
на 2022-2026 роки
Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з
метою реалізації конституційного права жителів громади на освіту, прав та
обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у освітньому
процесі, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань,
законності та депутатської етики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Стратегію розвитку Острожецької початкової школи
ім.О.В.Коростинського
Баранівської міської ради на 2022 – 2026 роки (додається).
2. Директору Острожецької початкової школи Баранівської міської ради
(Богдан О.М.) забезпечити виконання даної Стратегії.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський
В.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

132

Схвалено
рішенням педагогічної
ради
протокол №01
від 10 січня 2022 року

Затверджено
рішенням 30 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
№__ від 12.05.2022 року

Стратегія розвитку
Острожецької початкової школи
ім. О.В.Коростинського
Баранівської міської ради
на 2022-2026 роки
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Вступ
Сучасна глобалізація та демократичні зміни в Україні обумовлюють
оновлення змісту освіти та покращення якості освітніх послуг, які надають
заклади освіти. Система освіти змінюється, тож необхідно крокувати в
ногу з часом та навчати того, що актуальне та цінується в житті сьогодні.
Завдання закладу освіти – сформувати життєві компетентності та власний
життєвий досвід особистості, які необхідні для розв’язання завдань і
продуктивного навчання протягом усього життя.
Стратегія розвитку Острожецької початкової школи ім.
О.В.Коростинського Баранівської міської ради на 2022-2026 роки створена
на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про
повну загальну середню освіту», Концепції «Нова українська школа»,
розрахована на 5 років і являє собою сукупність ідей, принципів, підходів,
що визначають основні завдання розвитку та діяльності школи.
Основне покликання Острожецької
початкової школи ім.
О.В.Коростинського - забезпечення умов для надання якісної освіти;
формування успішної та гармонійної особистості шляхом розкриття її
здібностей, розвитку потенціалу та життєвих компетентностей; створення
безпечного освітнього середовища та умов для соціальної адаптації
особистості; формування таких ключових компетентностей як:
спілкування рідною та іноземною мовами, математична грамотність,
компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційноцифрова, уміння навчатися впродовж життя, соціальна та громадянська,
підприємливість, екологічна грамотність та здоровий спосіб життя. Роль
школи - підготувати дітей до життя, навчити їх критично мислити,
аналізувати, опрацьовувати ті обсяги інформації, які вони отримують
звідусіль та вибирати з них необхідне, встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки.
Передумовами подальшого функціонування та розвитку школи є:
100% охоплення навчанням усіх дітей мікрорайону, закріпленого за
закладом; запит на освітні послуги школи серед населення громади;
відповідний рівень професійної майстерності педагогічних працівників;
чітка визначеність закладу; високий рівень батьківської активності та
бажання брати участь у житті закладу.
І. Загальні положення стратегії розвитку школи
Місія школи - забезпечення високого рівня початкової освіти та
всебічного розвитку учнів у відповідності до вимог Державного стандарту
початкової освіти та їхніх індивідуальних потреб.
Візія школи – це школа соціального успіху та емоційного комфорту для
усіх учасників освітнього процесу, яка мотивує: учнів – до успішного
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навчання, педагогів – до професійного зростання, батьків – до активної
співпраці.
Цінності школи:
Людина
Здоров’я
Толерантність
Висока моральність
Повага
Усвідомлений патріотизм
Відповідальність
Творчість
Постійний розвиток
Основні завдання стратегії:
- визначити та обґрунтувати пріоритетні напрямки розвитку закладу на
наступні 5 років;
- визначити стратегічні напрямки організації освітнього процесу;
- стимулювати активну участь усіх учасників освітнього процесу у
реалізації стратегії розвитку закладу;
- визначити риси та принципи, що забезпечують власний позитивний імідж
школи;
- популяризувати школу як сучасний заклад освіти, який відкритий до
співпраці з усіма учасниками освітнього процесу, громадськими
організаціями та установами.
ІІ. Аналіз діяльності школи на даному етапі
Острожецька початкова школа ім. О.В.Коростинського має статус
закладу загальної середньої освіти І рівня та забезпечує здобуття учнями
початкової освіти.
Школа здійснює освітню діяльність на підставі рішення 7 сесії 8
скликання Баранівської міської ради № 166 від 5 березня 2021 року. Цим
рішенням
було
реорганізовано
Острожецьку
гімназію
ім.
О.В.Коростинського у початкову школу.
Адреса школи:
12723, вул. Центральна, 81, с. Острожок, Новоград-Волинського
району, Житомирської області.
Електронна адреса:
ostrogokschool@ukr.net

Сайт закладу:
https://оstrogokschool.e-schools.info
У 2021-2022 н. р. у школі навчається 32 учні із сіл Острожок, Рудня,
Рогачів. У закладі працює 6 педагогічних працівників, з них 3 мають вищу
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кваліфікаційну категорію, 2 – педагогічне звання «старший учитель», 1 –
першу кваліфікаційну категорію, 2 – спеціалісти. Технічний персонал - 4
працівники.
Заклад розташований у 2 приміщеннях: корпус №1 побудований у
1930 р., корпус №2 – у 1967 році. У школі достатня кількість класних
кімнат, є спортивна кімната, бібліотека, їдальня, внутрішній санвузол,
спортивні майданчики. Школа забезпечена ПК, ноутбуками, БФП,
підключена до мережі Інтернет, є Wi-Fi. Потужність школи - 60 учнів.
Загальна площа усіх приміщень – 833м2.
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SWOT - аналіз діяльності школи:
Сильні сторони
- наявність безбар'єрного доступу до
школи для осіб з ООП
- облаштовані майданчики та
спортивна кімната для занять
фізкультурою та спортом
- велика шкільна територія
- наявність внутрішніх санвузлів
енергозберігаючі
вікна
та
освітлення
- економічно вигідне твердопаливне
опалення приміщень школи
- власна артезіанська свердловина
- водогін, каналізація
- достатня кількість навчальних
приміщень
- їдальня на 30 посадкових місць
- здорове харчування учнів та
педпрацівників (гарячі обіди)
- розроблені Освітня програма та
ВСЗЯО
- сайт школи, сторінка у соцмережі
- спланована робота методичного
об'єднання учителів початкових
класів
- 100% забезпечення педагогічними
кадрами
- наявність мережі Інтернет та Wi-Fi
- 100 % забезпеченість ПК,
ноутбуками,
БФП,
меблями,
дидактичними матеріалами для
НУШ
Можливості
- Державний стандарт початкової
освіти
- Типова освітня програма (за ред.
О.Я.Савченко)
- благодійна допомога батьків
овочами для їдальні
- співпраця з громадськістю,
соціальними службами, старостою

Слабкі сторони
- мала наповнюваність класів
- низький відсоток учнів, які
забезпечені
домашніми
ПК,
сучасними гаджетами та Інтернетзв'язком для дистанційної форми
навчання
- відсутність ігрового майданчика
для проведення дозвілля
- зношеність матеріально-технічної
бази
- погіршення стану здоров'я
школярів через пандемію

Загрози
огорожа
школи
потребує
капітального ремонту
- потребує ремонту система пічного
опалення
- багато дітей у школі соціально
незахищених категорій
- багато батьків учнів тимчасово
безробітні
- фінансова автономія
- COVID-19
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ІІІ. Потенційні зміни школи у перспективі
1. Школа забезпечує на високому рівні всебічний розвиток учнів,
формування
їх
життєвих
компетентностей
шляхом
реалізації
індивідуальної освітньої траєкторії, соціальний успіх та емоційний
комфорт для усіх учасників освітнього процесу.
2. Школа має сучасне безпечне освітнє середовище (інклюзивне
середовище, універсальний дизайн та розумне пристосування), яке
необхідне для успішного навчання учнів та роботи усього колективу
школи.
3. Школа забезпечує високу результативність навчальних досягнень
учнів.
4. Школа відповідає сучасним запитам населення громади та
суспільства щодо надання якісних освітніх послуг.
5. Школa демонструє різносторонню партнерську співпрацю з батьками
учнів, громадськими організаціями та установами.
ІV. Стратегічні цілі та пріоритетні напрямки розвитку закладу
Заклад освіти ставить наступні стратегічні цілі у перспективі:
- підвищення якості надання освітніх послуг та освітньої діяльності;
- дотримання принципу здорового способу життя, збереження та зміцнення
фізичного та морального здоров'я усіх учасників освітнього процесу;
- підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів шляхом
безперервної освіти та розвитку фахової майстерності педагогів,
поширення та впровадження педагогічного досвіду;
- ефективне впровадження цифрових технологій в освітній процес;
- зміцнення партнерських зв’язків школи з батьками та громадськістю;
- реалізація принципу доступності освіти, пристосованості до навчання
дітей з ООП через створення інклюзивного освітнього середовища, в
якому кожен учень незалежно від статі, особливих потреб, соціального
статусу чи інших ознак зможе комфортно почувати себе та навчатись;
- забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічного стану
школи.
Управлінський напрямок
Основні завдання:
1. Здійснення постійного моніторингу якості освітнього процесу з
використанням інформаційно-комунікативних технологій.
2. Створення сприятливого середовища для спільної продуктивної
діяльності усіх учасників освітнього процесу.
3. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти,
самооцінювання результатів її дієвості.
4. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи школи.
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Шляхи реалізації:
1. Моніторинг виконання річного та перспективного планів роботи
школи.
2. Здійснення щорічного самооцінювання якості освіти та освітньої
діяльності.
3. Вивчення системи роботи кожного педагога, надання необхідної
допомоги для підвищення професійних компетентностей.
4. Постійне оновлення веб-сайту школи.
Освітній напрямок
Основні завдання:
1. Забезпечення умов для здобуття доступної та якісної освіти учнями
громади.
2. Підвищення якості надання освітніх послуг та освітньої діяльності.
3. Дотримання вимог Державного стандарту початкової освіти щодо
отримання учнями необхідної бази знань, умінь та навичок.
4. Формування в учнів мотивації до навчання, розвиток умінь самостійно
здобувати знання та отримувати практичний досвід, навчатися
протягом усього життя.
5. Підвищення рівня якості навчальних досягнень учнів початкової школи
до 60%.
Шляхи реалізації:
1. Виконання Освітньої програми школи.
2. Впровадження сучасних педагогічних та цифрових технологій.
3. Розвиток і реалізація потенційних можливостей здібних дітей в
інтелектуальному, творчому, спортивному або естетичному
напрямку.
Робота з педагогічними кадрами
Основні завдання:
1. Підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів.
2. Розвиток та підвищення рівня професійних компетентностей
педагогічних працівників.
3. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів, їх
безперервна освіта та щорічне підвищення кваліфікації.
Шляхи реалізації:
1. Участь педагогів у конкурсах педагогічної майстерності,
оприлюднення власного передового досвіду, методичних доробок у
педагогічних виданнях.
2. Проведення атестації педпрацівників та їх участь у сертифікації.
3. Дієва адресна методична допомога молодим спеціалістам.
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Збереження та зміцнення здоров'я учасників освітнього процесу
Основні завдання:
1. Створення безпечного та толерантного середовища для учасників
освітнього процесу.
2. Формування у школярів цінностей здорового способу життя.
3. Забезпечення умов доступності осіб з ООП до закладу.
4. Організація здорового та корисного харчування учнів.
Шляхи реалізації:
1. Виконання вимог техніки безпеки, охорони праці та безпеки
життєдіяльності.
2. Впровадження нового меню в шкільній їдальні, забезпечення
функціонування системи НАССР, дотримання вимог Санітарного
регламенту.
3. Проведення
адаптації
освітнього
простору,
забезпечення
організаційно-методичної підготовки та розроблення заходів для
учнів з ООП та їх батьків.
4. Організація співпраці з інклюзивно-ресурсним центром.
Співпраця з батьківською спільнотою та громадськістю
Основні завдання:
1. Взаємодія, комунікація та взаємодопомога між усіма учасниками
освітнього процесу.
2. Задоволення потреб батьків щодо отримання якісної освіти дітьми.
3. Співпраця з правоохоронними органами, службою у справах дітей.
Шляхи реалізації:
1. Створення єдиного інформаційного простору для усіх учасників
освітнього процесу через онлайн ресурси.
2. Налагодження ефективної роботи батьківського самоврядування.
3. Педагогічне консультування та навчання батьківської спільноти.
Матеріально-технічний напрямок
Основні завдання:
1. Створення умов для використання цифрових технологій в освітньому
процесі.
2. Упорядкування пришкільної території.
3. Оновлення меблів у класних кімнатах, їдальні, методичному
кабінеті.
4. Оновлення спортивного обладнання для занять фізкультурою та
спортом.
Шляхи реалізації:
1. Збільшення швидкості та якості Інтернету для забезпечення
організації освітнього процесу.
2. Обладнання приміщень школи системою протипожежного захисту.
3. Облаштування ігрового майданчика.
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4. Капітальний ремонт шкільного паркану.
5. Ремонт системи пічного опалення школи.
6. Закупівля необхідних меблів та обладнання.
VІ. Очікувані результати реалізації стратегії розвитку

Результатами
реалізації
Стратегії
розвитку
Острожецької початкової школи ім. О.В.Коростинського
будуть:
1. Розбудова особистісно-орієнтованої моделі закладу, у якій школа
враховує здібності, потреби та інтереси кожної дитини.
2. Дієве використання цифрових технологій в освітньому процесі та
управлінні закладом.
3. Створення умов для формування успішної особистості педагога як
наставника, фасилітатора, модератора в індивідуальній траєкторії
кожної дитини.
4. Підвищення якості надання освітніх послуг.
5. Зростання рівня навчальних досягнень учнів школи.
6. Відповідність освітнього простору школи чинним стандартам та
вимогам (безпечний, доступний, толерантний, демократичний,
відкритий).
7. Підвищення рівня професійної майстерності педагогів.
8. Успішна участь педагогічних працівників у сертифікації.
9. Оновлення матеріально –технічної бази школи.
10. Підвищення статусу школи у громаді.
11. Підвищення ефективності управління закладом.

Директор

Ольга Богдан
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проєкт 23

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про внесення змін до рішення
16 сесії 8скликання від 11серпня
2021 року №542 «Про створення
Баранівського закладу дошкільної освіти
«Лесина казка» Баранівської міської ради

Керуючись п.30 ст.26 та п.20 ст.43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», п.2 ст.66 Закону України «Про освіту», ст.13,
19 Закону України «Про дошкільну освіту», Положенням про заклад
дошкільної освіти в редакції постанови КМУ від 27.01.2021р. №86,
враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни в назву статуту і викласти в новій редакції
«Баранівський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Лесина
казка» Баранівської міської ради».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури,
спорту та соціального захисту населення ( Макухівський В.В.)

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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проєкт 24

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про призупинення діяльності
Йосипівського ДНЗ
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», п. 5 ст. 13 та п.6 ст. 25 Закону України «Про освіту», Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань», ст. 40 Кодексу законів про працю
України, у зв’язку із зменшенням кількості учнів та недостатністю
фінансування функціонування освітніх закладів, з метою створення
необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти,
підвищення ефективності заходів щодо розвитку освітньої галузі в громаді,
ефективного та раціонального використання бюджетних коштів,
враховуючи рішення колегії відділу освіти (протокол №2 від 18.02.2018
року), рекомендації постійних комісій, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Провести оптимізацію закладів освіти громади шляхом призупинення
функціонування Йосипівського дошкільного навчального закладу.
2. Гуманітарному відділу Баранівської міської ради:
2.1. Забезпечити збереження майна закладу освіти.
2.2.Попередити працівників про призупинення функціонування
Йосипівського дошкільного навчального закладу і можливе скорочення
працівників з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
2.3.Розробити ефективні маршрути підвезення дітей.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з гуманітарних питань, законності та депутатської етики
(Макухівський В.)

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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проєкт 25

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про призупинення діяльності
Старогутянського ДНЗ
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», п. 5 ст. 13 та п.6 ст. 25 Закону України «Про освіту», Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань», ст. 40 Кодексу законів про працю
України, у зв’язку із зменшенням кількості учнів та недостатністю
фінансування функціонування освітніх закладів, з метою створення
необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти,
підвищення ефективності заходів щодо розвитку освітньої галузі в громаді,
ефективного та раціонального використання бюджетних коштів,
рекомендації постійних комісій, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Провести оптимізацію закладів освіти громади шляхом призупинення
функціонування Старогутянського дошкільного навчального закладу.
2. Гуманітарному відділу Баранівської міської ради:
2.1. Забезпечити збереження майна закладу освіти.
2.2. Попередити працівників про призупинення функціонування
Старогутянського дошкільного навчального закладу і можливе скорочення
працівників з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
2.3. Розробити ефективні маршрути підвезення дітей.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з гуманітарних питань, законності та депутатської етики
(Макухівський В.)

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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проєкт 26

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про фінансову підтримку громадських
організацій на території Баранівської міської
територіальної громади за рахунок коштів
місцевого бюджету на 2022 рік

Відповідно до ст. 25, пп.3, 4 п. а) ст. 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, ч. 1, 2 ст.
23 Закону України «Про громадські об’єднання», постанови Кабінету
Міністрів України від 12.10.2011 року № 1049 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання
(реалізації) яких надається фінансова підтримка», з метою визначення
механізму надання фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого
бюджету громадським організаціям, що здійснюють діяльність на території
Баранівської міської територіальної громади, забезпечення ефективного
використання бюджетних коштів, враховуючи рекомендації постійних
комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Програму надання фінансової підтримки громадським
організаціям на території Баранівської міської територіальної громади за
рахунок коштів місцевого бюджету на 2022 рік (додаток 1).
2.Затвердити Порядок надання фінансової підтримки громадським
організаціям на території Баранівської міської територіальної громади
(додаток 2).
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3.Затвердити Положення про конкурсну комісію для визначення
громадських організацій на території Баранівської міської територіальної
громади, яким може надаватися фінансова підтримка (додаток 3).
4. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) передбачити кошти з
місцевого бюджету для фінансування даної Програми на 2022 рік.
5.Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради
(Нікітчина Н.В.) забезпечити виконання Програми та інформувати міську
раду до 25 січня 2023 року.
6. Контроль за виконанням даного 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
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Додаток 1
до рішення 30 сесії
міської ради 8 скликання
від 12.05.2022р. №
_________

ПРОГРАМА
надання фінансової підтримки громадським організаціям на
території Баранівської міської територіальної громади за
рахунок коштів місцевого бюджету на 2022 рік
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І. Загальна характеристика Програми надання фінансової підтримки
громадським організаціям на території Баранівської міської
територіальної громади на 2022 рік (далі - Програма)
1. Ініціатор
розроблення Баранівська міська рада
Програми
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1049
Дата, номер і назва
нормативного документа від 16.10.2011 року «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з визначення програм
про необхідність
розроблення Програми (проектів, заходів), розроблених інститутами т
громадянського суспільства, для виконання
(реалізації) яких надається фінансова
підтримка»,
Розробник Програми
Управління
соціального
захисту
населення Баранівської міської ради
Співрозробники
Виконавчий комітет міської ради
Програми
Відповідальний
виконавець Програми
Учасники Програми

Управління соціального захисту населення
Баранівської міської ради
Управління соціального захисту населення
Баранівської
міської
ради;
громадські
організації, які здійснюють свою діяльність на
території Баранівської міської територіальної
громади

2022 рік
Термін
реалізації
Програми
Загальний
обсяг В межах фінансових можливостей
фінансових
ресурсів,
необхідних
для
реалізації
Програми,
тис.грн
Джерело
Місцевий бюджет та інші джерела не заборонені
фінансування Програми законодавством

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована
Програма
Вирішальна роль громадянського суспільства в утвердженні
демократії, прав і свобод людини, принципів соціальної справедливості є
загально визнаною. Останнім часом зросла кількість громадських
організацій, розширилися сфера їх діяльності й вплив на прийняття рішень
на місцевому рівні. Разом з тим, фундаментальною проблемою
залишається низька фінансова самодостатність громадських організацій,
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оскільки вони є неприбутковими. Тому необхідно спрямувати зусилля на
впровадження ефективного механізму
налагодження комунікацій та створення сприятливих умов для розвитку
громадянського суспільства.
За станом на 1 січня 2022 року у Баранівській міській територіальній
громаді обліковується
422 учасники бойових дій з числа учасників
АТО/ООС.
Внаслідок тривалого військового конфлікту на сході України питання
соціального захисту учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих
(померлих) військовослужбовців на сьогоднішній день є одним із
найважливіших напрямків діяльності органів влади та місцевого
самоврядування.
Чинним законодавством передбачено значну кількість актів, які
передбачають захист прав та інтересів, надання пільг та інше соціальне
забезпечення ветеранів війни. Основним нормативно-правовим актом який
регулює дане питання є Закон України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»,
На території Баранівської міської територіальної громади проживає
361 особа постраждала від наслідків аварії на ЧАЕС або 1,35 % від
загальної чисельності населення громади, у тому числі:
60 дітей- потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, 18 вдів ліквідаторів
аварії на ЧАЕС, 283 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, з них
216 осіб-переселенців
із територій, які зазнали радіоактивного
забруднення.
Актуальність розроблення і прийняття даної Програми зумовлена
необхідністю забезпечення фінансової підтримки громадських організацій,
діяльність яких має соціальну спрямованість на підтримку ветеранів війни,
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення фінансової підтримки громадських
організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість на підтримку
ветеранів війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, на підтримку громадян
учасників бойових дій, АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих)
військовослужбовців. Фінансова підтримка громадських організацій, що
здійснюють заходи щодо відновлення психоемоційного стану, соціальної
адаптації та повернення до активного громадського життя у цивільному
середовищі, що забезпечує надійний соціальний захист на місцевому
рівні.
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IV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела
фінансування, строки та етапи виконання Програми
Робота громадських організацій, діяльність яких має соціальну
спрямованість, направлена на захист та задоволення інтересів громадян.
Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» громадські
організації - це добровільні об’єднання фізичних осіб для здійснення та
захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних,
соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.
Маючи статус неприбуткових, згідно з Податковим кодексом
України, громадські організації, діяльність яких має соціальну
спрямованість, не одержують прибутку і в умовах фінансової
нестабільності позбавлені можливості сплачувати кошти за оренду
приміщень, комунальні послуги, виконувати статутні завдання, тощо, що
ставить під загрозу їх існування.
Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься
за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених
законодавством. Фінансування видатків з місцевого бюджету на виконання
повноважень по фінансовій підтримці громадських організацій які
здійснюють свою діяльність на території Баранівської міської
територіальної громади, здійснюється на підставі Програми.
Головним розпорядником коштів місцевого бюджету, передбачених
на виконання заходів Програми, і відповідальним її виконавцями
визначено Управління соціального захисту населення Баранівської міської
ради.
Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем,
передбачених Програмою, визначаються із врахуванням фінансових
можливостей місцевого бюджету.
Фінансування видатків здійснюється відповідно до зареєстрованих
юридичних та фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської
служби України.
Обсяги фінансування Програми уточнюються під час внесення змін
місцевого бюджету у межах видатків, передбачених Програмою для
головного розпорядника коштів на місцевому рівні - управління
соціального захисту населення Баранівської міської ради.
Операції, пов’язані з використанням коштів місцевого бюджету
здійснюються в установленому законодавством порядку.
Учасники програми подають фінансову та бюджетну звітність у
встановленому законодавством порядку.
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V.Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми
Програмою
передбачено комплекс заходів, спрямованих на
фінансову підтримку громадських організацій через посилення адресності
при її наданні, а також проведення заходів у рамках відзначення визначних
та пам’ятних дат, культурно-мистецьких та спортивних заходів за участю
ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих, померлих учасників
АТО/ООС; воїнів – інтернаціоналістів, внутрішньо переміщених осіб учасників АТО/ООС,
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи..
VІ.Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів :
місцевого бюджету в межах фінансових можливостей громади,
інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
VІІ .Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну
комісію з гуманітарних питань, законності та депутатської етики та на
постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту і зв’язку.
Звіт про виконання Програми виносити на розгляд міської ради до
25 січня 2023 року.
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється
в установленому законодавством порядку.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
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Додаток 2
до рішення 30 сесії
міської ради 8 скликання
від 12.05.2022 р. №
_________
Порядок
надання фінансової підтримки громадським організаціям
на території Баранівської міської територіальної громади
І. Загальні положення
1.1. Цей порядок встановлює процедуру організації та проведення
конкурсу з визначення заходів, розроблених громадською організацією,
для виконання яких надається фінансова підтримка (далі конкурс ) за
рахунок коштів місцевого бюджету, та проведення моніторингу стану
виконання (реалізації) програм ( заходів) переможцями конкурсу.
1.2
Затверджується з метою визначення механізму надання фінансової
підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету громадським
організаціям на території Баранівської міської територіальної громади
(далі – фінансова підтримка), забезпечення ефективного використання
бюджетних коштів.
1.3. Фінансовою підтримкою є надання на безповоротній основі, виходячи
з фінансових можливостей, коштів з місцевого бюджету на здійснення
статутної діяльності громадським організаціям, що здійснюють діяльність
на території Баранівської міської територіальної громади.
1.4. Перелік громадських організацій, яким надається фінансова підтримка,
та напрямки використання коштів затверджуються на підставі рішення
конкурсної комісії про визначення громадських організацій на території
Баранівської міської територіальної громади, яким надається фінансова
підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету (далі – комісія).
1.5. Фінансова підтримка громадським організаціям надається відповідно
до прийнятого рішення конкурсної комісії про її надання до завершення
фінансового року або до настання підстав для припинення її надання.
1.6. Підставами для припинення надання фінансової підтримки є:
- завершення строку дії Програми;
- припинення громадською організацією здійснення своєї статутної
діяльності;
- неякісне надання відповідних послуг;
- задоволення потреби у відповідних послугах бюджетними
закладами та установами громади.
- нецільове використання бюджетних коштів громадською
організацією.
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1.7. Головним розпорядником бюджетних коштів місцевого бюджету для
надання фінансової підтримки громадським організаціям на території
Баранівської міської ради є управління соціального захисту населення
Баранівської міської ради (далі - головний розпорядник бюджетних
коштів).
ІІ. Порядок визначення громадських організацій, яким
надаватиметься фінансова підтримка
2.1. Фінансова підтримка громадським організаціям надається згідно
з вимогами чинного законодавства України на конкурсній основі.
2.2. Баранівська міська рада делегує управлінню соціального захисту
населення Баранівської міської ради право визначати Порядок і умови
проведення конкурсу по визначенню громадських організацій, яким буде
надано фінансову підтримку.
2.3. Для прийняття участі в отриманні фінансової підтримки,
громадські організації, діяльність яких пов’язана зі статутними завданнями
громадської організації, подають конкурсній комісії наступні документи:
1) заяву про надання фінансової підтримки;
2) завірені відповідно до чинного законодавства України копії:
- Статуту (Положення) громадської організації, (подається при
первинному зверненні та після внесення змін до Статуту
(Положення);
- свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації;
- довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань;
- довідки про взяття на облік платника податків;
- протоколу засідання вищого органу громадської організації про
склад керівництва;
- податкового звіту про використання коштів неприбуткових
установ та організацій;
- балансу за попередній рік;
3) інформацію про результати діяльності громадської організації на
території Баранівської міської територіальної громади за попередні
періоди, в тому числі щодо суспільної значимості здійснюваної діяльності
на території Баранівської міської територіальної громади;
4) інформацію про напрямки використання бюджетних коштів разом
з обґрунтуванням необхідності їх виділення та розрахунком потреби у
бюджетних коштах.
2.4 Конкурсні пропозиції можуть подавати громадські організації,
що визначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій, та
зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж
за шість місяців до оголошення конкурсу.
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Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних
пропозицій.
2.5. Критеріями відбору громадських організацій щодо надання їм
фінансової підтримки з міського бюджету є:
1) досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років;
2) відповідність запланованих до надання послуг діяльності
громадської організації, передбаченій в статуті;
3) наявність детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним
напрямом використання бюджетних коштів, поданих громадською
організацією;
4) наявність фінансування громадської організації з інших джерел;
5) відсутність простроченої заборгованості за наданими банками
кредитами;
6) наявність інформації щодо суспільної значимості здійснюваної
діяльності на території Баранівської міської територіальної громади.
ІІІ. Напрямки використання коштів міського бюджету, що
надаються як фінансова підтримка громадським організаціям
3.1. Фінансова підтримка громадським організаціям надається на
цілі, пов'язані зі статутною діяльністю:
- проведення та участь у зборах, конференціях, засіданнях за круглим
столом, виставках, концертах, спортивних змаганнях, святах, конкурсах та
інших заходах передбачених статутною діяльністю громадських
організацій;
- проведення у Баранівській міській територіальній громаді заходів
щодо відзначення визначних подій, пам’ятних дат та інших заходів
загальнодержавного та місцевого значення за участю громадських
організацій;
- друк буклетів, брошур, передплата та придбання періодичних,
довідкових, аналітичних та методичних видань з питань статутної
діяльності громадських організацій без права їх подальшого використання
в комерційних цілях;
- придбання канцелярських, господарських товарів та матеріалів;
- оплата послуг з обслуговування та ремонту оргтехніки, інвентарю
та обладнання;
- оплата комунальних послуг у межах норм споживання;
- оплата послуг зв’язку, поштових послуг, послуг мережі Інтернет;
- оплата робіт зі спорудження пам’ятних знаків та/або меморіальних
дощок;
- інші заходи та цілі передбачені статутом громадської організації,
які не мають на меті отримання прибутку.
3.2. Не допускається спрямування громадськими організаціями
бюджетних коштів на:
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-проведення заходів за статтями витрат, які згідно із законодавством
здійснюються за рахунок видатків інших бюджетів;
-оплату послуг організації-посередника з підготовки та проведення
заходу;
-придбання обладнання та оргтехніки;
-транспортні витрати та відрядження;
-матеріальне заохочення членів організації;
-придбання продуктів харчування та продуктових наборів;
-придбання виробів медичного призначення, засобів гігієни та
догляду;
-оплату обідів, банкетів та фуршетів, харчування учасників заходів.
3.3. Фінансова підтримка громадським організаціям надається на
заходи та цілі, визначені договором (Додаток 3 Порядку затверденого
постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання
(реалізації) яких надається фінансова підтримка»), укладеним головним
розпорядником бюджетних коштів та громадською організацією.
3.4. Не допускається спрямування коштів на заходи та цілі, що не
передбачені умовами договору між громадською організацією та головним
розпорядником бюджетних коштів.
ІV. Фінансування
4.1. Розмір фінансової підтримки, яка надається громадській
організації, встановлюється у межах затверджених бюджетних призначень
на відповідний бюджетний період.
4.2. Одержувачем бюджетних коштів є громадська організація, яка
визначена, як переможець конкурсною комісією та зареєстрована згідно
чинного законодавства України і здійснює свою діяльність на території
Баранівської міської територіальної громади (далі – одержувач бюджетних
коштів).
4.3. Громадські організації, що отримують фінансову підтримку,
включаються до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого
бюджету.
4.4. Закупівля громадськими організаціями, які отримують фінансову
підтримку, товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету
здійснюється в установленому законодавством порядку.
4.5. Операції, пов'язані з використанням коштів місцевого бюджету,
здійснюються у порядку, встановленому органами Державної
казначейської служби України.
4.6. Бюджетні призначення використовуються відповідно до
розрахунків до кошторису та затверджених планів використання
бюджетних коштів.
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4.7. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
4.8. Громадські організації, що отримують фінансову підтримку за
рахунок коштів місцевого бюджету, зобов'язані подавати та
оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів щорічно не
пізніше ніж до 25 січня року, наступного за тим, у якому організація
отримувала фінансову підтримку.
4.9. Звіт повинен містити опис та перелік завдань, виконаних у
рамках програми (заходу); результативні показники виконання (реалізації)
програми (заходу); у разі невиконання умов договору повністю або
частково - причини такого невиконання; оцінку рівня заінтересованості та
задоволення потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувалася програма (
захід).
4.10. Головний розпорядник бюджетних коштів проводить
моніторинг реалізації всіх програм (заходів) громадських організацій, які
отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, шляхом
аналізу звітів громадських організацій, тощо.
4.11. З метою здійснення внутрішнього контролю за витрачанням
коштів, головний розпорядник бюджетних коштів має право затребувати у
громадської організації, що отримує фінансову підтримку з міського
бюджету, проміжний фінансовий звіт з відповідними підтверджуючими
документами.
4.12. Відповідальність за нецільове використання бюджетних
коштів покладається на громадські організації, що отримують фінансову
підтримку з міського бюджету.
V. Контроль
5.1. Контроль за виконанням даного Порядку покладено на постійні комісії
міської ради: з гуманітарних питань, законності та депутатської етики;
з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,
транспорту і зв’язку.

Секретар міської ради

Володимир ЗАРЕМБА
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Додаток 3
до рішення 30 сесії
8 скликання
від 12.05.2022р. №_______
Положення про конкурсну комісію
для визначення громадських організацій на території Баранівської
міської територіальної громади, яким може надаватися фінансова
підтримка
І. Загальні положення
1.1. Конкурсна комісія для визначення громадських організацій на
території Баранівської міської територіальної громади, яким може
надаватися фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету
(далі – комісія) діє на постійній основі.
1.2. До початку конкурсу організатор конкурсу - управління соціального
захисту населення Баранівської міської ради затверджує текст оголошення
про проведення конкурсу, в якому зазначаються :
- пріоритетні завдання, що відповідають місцевим програмам і на
виконання яких повинні спрямовуватися програми ( заходи), розроблені
учасниками конкурсу (далі - пріоритетні завдання);
-перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором
конкурсу;
-вимоги до конкурсної пропозиції;
-граничний обсяг фінансування однієї програми (заходу) за рахунок
бюджетних коштів;
-перелік статей витрат, визначений організатором конкурсу (у разі
проведення конкурсу без використання електронної системи проведення
конкурсу);
-адреса, за якою здійснюється подання конкурсних пропозицій (у разі
проведення конкурсу без використання електронної системи проведення
конкурсу);
-інформація про строки та умови подання конкурсних пропозицій;
-контактні дані відповідальної особи від організатора конкурсу для
надання додаткової інформації;
-строки проведення конкурсу.
1.3.Конкурс проводиться
без використання електронної системи.
Оголошення про проведення конкурсу та конкурсна документація, яка
містить форми заяви про участь у конкурсі, опису програми (заходу) та
кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми
(заходу), з урахуванням переліку статей витрат, зазначених в оголошенні
про проведення конкурсу, оприлюднюються організатором конкурсу на
офіційному веб-сайті Баранівської міської ради та в інший прийнятний
спосіб.
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1.4.Строк подання конкурсних пропозицій не менше 30 календарних днів з
дня оголошення проведення конкурсу.
1.5.У разі збільшення обсягу бюджетних асигнувань на фінансову
підтримку протягом бюджетного періоду організатор конкурсу має право
проводити конкурс відповідно до цього Порядку. Строк подання
конкурсних пропозицій має бути не меншим, ніж 15 календарних днів з
дня оголошення проведення конкурсу.
Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у паперовій
формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення
конкурсу. При цьому організатор конкурсу присвоює конкурсній
пропозиції реєстраційний номер і видає учасникові конкурсу довідку із
зазначенням цього реєстраційного номера, дати надходження конкурсної
пропозиції та переліку наданих документів.
Організатор конкурсу має право продовжити строк подання
конкурсних пропозицій на строк до 15 календарних днів, а у разі
неподання жодної конкурсної пропозиції - на строк до одного місяця.
6. Конкурсна пропозиція повинна містити:
1) заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1
Порядку,затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011р(зі змінами) №
1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова
підтримка»;
2) опис програми (заходу) за формою згідно з додатком 2
Порядку,затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011р(зі змінами) №
1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова
підтримка» та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації)
програми (проекту, заходу), згідно з додатком 3 Порядку,затвердженого
постановою від 12.10.2011р(зі змінами) № 1049 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання
(реалізації) яких надається фінансова підтримка» з урахуванням переліку
статей, визначених організатором конкурсу;
3) листи-підтвердження про підтримку у виконанні (реалізації)
відповідної програми (заходу) або готовність долучитися до її (його)
організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
виконавчих органів рад, інших установ та організацій в разі їх залучення
до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
4) інформацію про діяльність громадської організації, зокрема досвід
виконання (реалізації) програми (заходу) протягом останніх двох років або
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з часу реєстрації, якщо громадська організація зареєстрована менш як за
два роки до оголошення конкурсу, за рахунок бюджетних коштів та інших
джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її
матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.
Конкурсна пропозиція складається українською мовою.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у
конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.
7. Організатор конкурсу не допускає громадські організації до участі в
конкурсі в разі, коли:
-інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації
про громадську організацію, що міститься у державних реєстрах;
-громадська організація зареєстрована як юридична особа в Реєстрі
неприбуткових установ та організацій не пізніше як за шість місяців до
оголошення про проведення конкурсу ;
-громадська організація відмовилася від участі в конкурсі шляхом подання
на адресу організатора конкурсу письмової заяви про припинення участі;
-громадська організація перебуває у стадії припинення за даними Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань;
-конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого
організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному
обсязі;
-установлено факт порушення громадською організацією вимог
бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів
із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);
-конкурсна пропозиція не відповідає загальнодержавному або
відповідному
адміністративно-територіальному
рівню
виконання
(реалізації) програми (проекту, заходу).
8. Організатор конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менше
семи осіб у разі надання фінансової підтримки за рахунок коштів
державного бюджету та у складі не менше п’яти осіб у разі надання
фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету.
Організатор конкурсу затверджує персональний склад конкурсної комісії.
Головою конкурсної комісії призначається представник організатора
конкурсу.
Загальна кількість членів конкурсної комісії повинна мати непарну
кількість осіб.
До складу конкурсної комісії включаються представники організатора
конкурсу. За згодою до складу конкурсної комісії можуть включатися:
голова (уповноважений представник) громадської ради, утвореної при
організаторові конкурсу відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики”
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представники громадських організацій відповідно до пріоритетних
завдань конкурсу, які мають відповідний досвід роботи;
представники
органів місцевого самоврядування відповідно до
пріоритетних завдань конкурсу, які мають відповідний досвід роботи;
представники установ і фахівці відповідно до пріоритетних завдань
конкурсу, які мають відповідний досвід роботи.
Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, представників
організатора конкурсу не повинна перевищувати 50 відсотків кількості
членів конкурсної комісії.
У разі потреби, організатор конкурсу має право визначити додаткові
умови щодо
складу конкурсної комісії з дотриманням принципів
обґрунтованості, неупередженості та положень цього Порядку.
Не може бути членом конкурсної комісії особа, що є керівником,
членом керівних органів або працівником учасника конкурсу.
Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати реального або
потенційного конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.
Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член конкурсної
комісії зобов’язаний повідомити про наявність реального або потенційного
конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть
перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків.
Організатор конкурсу за поданням конкурсної комісії виключає з її
складу члена комісії, в якого виявлено реальний або потенційний конфлікт
інтересів.
Якщо реальний або потенційний конфлікт інтересів виявлено після
ухвалення конкурсною комісією рішення про визначення переможців
конкурсу, зазначене рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки
члена конкурсної комісії, в якого виявлено реальний або потенційний
конфлікт інтересів, не враховуються.
Організатор конкурсу протягом п’яти календарних днів з дати
затвердження персонального складу конкурсної комісії розміщує
інформацію про членів конкурсної комісії на офіційному веб-сайті
Засновника.
Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що
організатором конкурсу повідомляється учасникам засідання не пізніше
ніж за три календарних дні до його проведення.
Конкурсна комісія на першому засіданні затверджує регламент її
роботи, у якому зазначаються порядок роботи конкурсної комісії, засоби
електронного зв’язку, з використанням яких можуть бути проведені
засідання конкурсної комісії, тощо.
Організатор конкурсу за поданням конкурсної комісії виводить з її
складу члена комісії, який двічі підряд не взяв участі у засіданні
конкурсної комісії, за умови його повідомлення за три календарних дні до
проведення засідання.
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Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо у ньому
беруть участь більше половини складу конкурсної комісії. .
Засідання конкурсної комісії проводиться особисто у приміщенні,
наданому організатором конкурсу.
Організатор конкурсу повинен забезпечити висвітлення інформації про
засідання конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Засновника протягом
п’яти календарних днів з дня проведення засідання.
9. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів
комісії, які беруть участь у засіданні.
За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
конкурсної комісії.
Усі рішення, прийняті конкурсною комісією, зазначаються в протоколі,
який підписується присутніми на засіданні членами конкурсної комісії
шляхом проставлення особистого підпису.
10. Усі рішення конкурсної комісії організатор конкурсу протягом
п’яти календарних днів з дня проведення засідання конкурсної комісії
розміщує на офіційному веб-сайті Засновника.
Учасникові конкурсу на його вимогу видається копія протоколу
засідання конкурсної комісії.
11. Конкурсна комісія, у разі потреби, може прийняти рішення про
проведення перевірки достовірності інформації, зазначеної у конкурсній
пропозиції. Перевірка проводиться у порядку, визначеному організатором
конкурсу.
У разі встановлення під час перевірки факту подання учасником
конкурсу недостовірної інформації конкурсна комісія має право прийняти
мотивоване рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі, яке
надсилається учаснику конкурсу в письмовій формі.
12. Конкурсна комісія приймає рішення щодо можливості
недопущення конкурсної пропозиції до участі у конкурсі у разі, коли:
- громадська організація без поважних причин не виконала (не
реалізувала) програми (заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася
фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів протягом двох
попередніх бюджетних періодів;
- за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю)
установлено факт порушення громадською організацією вимог
бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів
без застосування заходу впливу за таке порушення (крім попередження).
ІІ. Порядок визначення громадських організацій на території
Баранівської міської територіальної громади, яким може надаватися
фінансова підтримка
1.Протягом місяця з дня подачі заяв комісія на своєму засіданні
розглядає документи, подані громадськими організаціями та визначає
напрями за якими може надаватися фінансова підтримка за рахунок коштів
міського бюджету.
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2.Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих конкурсних
пропозицій громадських організацій, формування рейтингу конкурсних
пропозицій та визначення переможців конкурсу відповідно до зазначеного
рейтингу та обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки
для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів).
3.Критеріями відбору громадських організацій щодо надання їм
фінансової підтримки з міського бюджету є:
1) досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років;
2) відповідність запланованих до надання послуг діяльності
громадської організації, передбаченій в статуті;
3) наявність детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним
напрямом використання бюджетних коштів, поданих громадською
організацією;
4) наявність фінансування організації з інших джерел;
5) відсутність простроченої заборгованості за наданими банками
кредитами;
6) наявність інформації щодо суспільної значимості здійснюваної
діяльності на території Баранівської міської територіальної громади.
4. Конкурс проводиться двома етапами.
На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально
оцінюють конкурсні пропозиції на відповідність запланованих заходів
пріоритетним завданням та/або місцевим програмам.
Конкурсна комісія приймає рішення про участь у другому етапі
конкурсу конкурсних пропозицій, щодо яких більшість її членів зробила
висновок про їх відповідність зазначеному критерію.
За результатами першого етапу конкурсу конкурсна комісія може
рекомендувати організаторові конкурсу оголосити додатковий збір
конкурсних пропозицій. При цьому строк проведення додаткового збору
конкурсних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 10 календарних днів
з дня прийняття такого рішення.
5. На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист
конкурсних пропозицій та індивідуальне оцінювання членами конкурсної
комісії конкурсних пропозицій.
Рішення конкурсної комісії про час, місце та процедуру відкритого
захисту організатор конкурсу розміщує рішення конкурсної комісії про
час і місце проведення відкритого захисту на офіційному веб-сайті
Засновника.
6. Відкритий захист конкурсної пропозиції здійснює керівник або
уповноважений представник учасника конкурсу.
Відкритий захист конкурсної пропозиції проводиться українською
мовою.
Відкритий захист повинен складатися з короткої презентації програми
(заходу) та відповідей на запитання до учасника конкурсу.
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У разі письмової відмови учасника конкурсу від відкритого захисту або
неучасті у відкритому захисті конкурсної пропозиції конкурсна комісія
приймає рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі.
Відповідне рішення надсилається учаснику конкурсу в письмовій
формі.
7. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні
пропозиції шляхом проставлення балів від 0 до 5 за такими критеріями:
відповідність програми ( заходу) її (його) мети;
реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та
результативних показників виконання (реалізації) програми ( заходу);
очікувана
ефективність
використання
бюджетних
коштів
(співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації)
програми (заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації)
програми ( заходу);
рівень
кадрового,
матеріально-технічного
та
методичного
забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (заходу),
досвід діяльності у відповідній сфері, результати моніторингу виконання
(реалізації) програм (заходів) у попередньому році (за наявності).
Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати
оцінки всіх конкурсних пропозицій заповнюються у паперовій формі та
додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.
Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії не
розміщуються та не надаються для ознайомлення.
8. Організатор конкурсу протягом п’яти календарних днів після
затвердження рейтингу конкурсних пропозицій розміщує його на
офіційному веб-сайті Засновника.
9. Рішення конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних
пропозицій може бути оскаржене учасником конкурсу шляхом надсилання
відповідної скарги організаторові конкурсу.
10. Протягом 15 календарних днів конкурсна комісія на підставі
рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу
фінансування приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та
обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для
виконання (реалізації) кожної програми (заходу). Рішення щодо переліку
громадських організацій на території Баранівської міської територіальної
громади, а також напрямків використання бюджетних коштів конкурсна
комісія направляє відповідному головному розпоряднику бюджетних
коштів.
11.У разі коли після визначення переможців конкурсу та обсягів
бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання
(реалізації) кожної програми (заходу) бюджетні кошти, передбачені на
відповідний рік для надання фінансової підтримки, розподілені не у
повному обсязі, організатор конкурсу на підставі рішення конкурсної
комісії може оголосити проведення додаткового конкурсу з дотриманням
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вимог цього Порядку без врахування строків, визначених у пункті 4
Порядку, затвердженого постановою від 16.10.2011р(зі змінами) № 1049
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм
(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» . При
цьому строк подання конкурсних пропозицій не повинен бути меншим,
ніж 15 календарних днів з дня оголошення проведення додаткового
конкурсу.
Переможці конкурсу протягом 20 календарних днів після
оприлюднення рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців
конкурсу зобов’язані повідомити організатору конкурсу про те, чи буде на
програму (захід), яка (який) стала (став) переможцем конкурсу, надаватися
фінансова підтримка іншими організаторами конкурсів за рахунок
бюджетних коштів та прийняте рішення щодо вибору одного організатора
конкурсу, від якого будуть отримувати фінансування.
На підставі зазначеного рішення та інформації, наданої переможцями
конкурсу, організатор конкурсу протягом семи календарних днів
затверджує перелік програм (заходів), для виконання (реалізації) яких
надаватиметься фінансова підтримка, із зазначенням найменування
громадської організації, назви програми (заходу), обсягу фінансування та
розміщує на офіційному веб-сайті Засновника.
12. На підставі переліку програм (заходів), для виконання (реалізації)
яких надаватиметься фінансова підтримка, організатор конкурсу укладає з
громадськими організаціями
договори про виконання (реалізацію)
програми (заходу) (далі - договори).
Договір повинен містити опис та план виконання (реалізації) програми
(заходу) із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному
етапі; обов’язки організатора конкурсу щодо фінансування програми
(заходу) із зазначенням строків такого фінансування; обов’язки переможця
конкурсу щодо оприлюднення та подання організаторові конкурсу
інформації про час і місце проведення заходів, передбачених у рамках
виконання (реалізації) програми (заходу), матеріалів, підготовлених у
рамках виконання (реалізації) програми (заходу), фінансових та
підсумкових звітів, розміщення інформації про надання фінансової
підтримки організатором конкурсу; права, обов’язки і відповідальність
сторін у разі дострокового припинення виконання (реалізації) програми
(заходу) чи її фінансування; умови, передбачені законодавством, та умови,
щодо яких досягнуто взаємної згоди.
Договір повинен містити зобов’язання переможця конкурсу про
повернення бюджетних коштів у разі невиконання (нереалізації) програми
(заходу) або здійснення витрат за рахунок бюджетних коштів, не
передбачених кошторисом витрат програми ( заходу).
Забороняється надання фінансової підтримки на виконання
(реалізацію) програми (заходу), якщо її фінансування передбачається за
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рахунок бюджетних коштів, розпорядником яких є інший організатор
конкурсу.
Під час укладання договорів з переможцями конкурсу рекомендований
конкурсною комісією обсяг бюджетних коштів для надання фінансової
підтримки для виконання (реалізації) ними відповідної програми (заходу)
може бути змінений з метою приведення кошторису програми (заходу) у
відповідність з вимогами бюджетного законодавства та принципами
економного та ефективного використання бюджетних коштів.
Переможець конкурсу під час укладання договору та затвердження
кошторису витрат у межах затвердженого обсягу видатків на програму
(захід) може надавати уточнені розрахунки витрат, пов’язані із зміною
діючих норм та нормативів, цін та тарифів на товари та послуги.
Збільшення загального обсягу витрат за однією статтею або включення
статей, які не були передбачені проектом, але які безпосередньо пов’язані з
цілями програми (заходу), можливі лише за поданням переможцем
конкурсу відповідного обґрунтування.
Переможець конкурсу під час укладання договору може змінити форму
проведення заходу за умови дотримання пріоритетного завдання,
загальнодержавного або відповідного адміністративно-територіального
рівня виконання (реалізації) програми (заходу), очікуваних результатів
виконання (реалізації) програми (заходу).
13. У разі письмової відмови переможця конкурсу від виконання
(реалізації) програми (заходу) організатор конкурсу приймає рішення про
подальше спрямування бюджетних коштів з урахуванням необхідності
виконання завдань, визначених на бюджетний період організатором
конкурсу.
14. Переможець конкурсу, який отримав фінансову підтримку за
рахунок бюджетних коштів, подає після виконання (реалізації) програми
(заходу) організаторові конкурсу фінансовий звіт про обсяг використаних
бюджетних коштів згідно з додатком 4 та підсумковий звіт про виконання
договору згідно з додатком 5 Порядку, затвердженого постановою КМУ
від 16.10.2011р(зі змінами) № 1049 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання
(реалізації) яких надається фінансова підтримка».у строки, визначені
організатором конкурсу. Відповідні строки зазначаються організатором
конкурсу на офіційному веб-сайті засновника.
15. Організатор конкурсу із залученням громадських організацій
проводить моніторинг виконання (реалізації) програм ( заходів), які
отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, у
визначеному ним порядку з урахуванням положень цього Порядку.
Моніторинг проводиться шляхом відвідування заходів, проведення
анкетування до та після проведення заходів, якщо вони були спрямовані на
навчання або підвищення знань, збору та аналізу інформаційних
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матеріалів, звітів переможця конкурсу, інформації в засобах масової
інформації тощо.
Результати моніторингу враховуються під час проведення конкурсу на
наступний рік.
16. Організатор конкурсу готує у місячний строк після надходження
всіх фінансових та підсумкових звітів переможців конкурсу, які отримали
фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, а також на підставі
моніторингових звітів згідно з додатком 6 Порядку, затвердженого
постановою КМУ від 16.10.2011р(зі змінами) № 1049 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання
(реалізації) яких надається фінансова підтримка» підсумковий висновок
щодо виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) згідно з додатком
7 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2011р (зі змінами) №
1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова
підтримка» ..
Організатор конкурсу розміщує підсумковий висновок щодо
виконання (реалізації) програм ( заходів), фінансові та підсумкові звіти
(без первинних документів) переможців конкурсу, які отримали фінансову
підтримку за рахунок бюджетних коштів, на офіційному веб-сайті
Засновника та передає їх конкурсній комісії.
17. Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку щодо
виконання (реалізації) програм ( заходів), фінансового та підсумкового
звітів переможця конкурсу, який отримав фінансову підтримку за рахунок
бюджетних коштів, може прийняти рішення про невиконання
(нереалізацію) програми (заходу), Організатор конкурсу протягом п’яти
календарних днів розміщує рішення про невиконання (нереалізацію)
програми (заходу) на офіційному веб-сайті Засновника.
18.Організатор конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії щодо
невиконання (нереалізації) програми (заходу) переможцем конкурсу, який
отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, або на
підставі встановлення факту фінансування статей витрат кошторису за
рахунок бюджетних коштів двома та більше організаторами конкурсу
приймає рішення про повернення бюджетних коштів, яке у триденний
строк надсилається відповідному переможцю конкурсу.
Після надходження рішення організатора конкурсу про повернення
бюджетних коштів переможець конкурсу повертає у тижневий строк
кошти до відповідного бюджету та протягом п’яти календарних днів
інформує про це організатора конкурсу.
Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА
166

проєкт 27

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про звернення депутатів Баранівської
міської ради до священнослужителів та парафіян
Української православної церкви
( Московського патріархату) на території
Баранівської міської територіальної громади
Відповідно до ст. ст. 5. 140 Конституції України, ст.2, ст. 25, ч.1 ст Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Схвалити текст звернення депутатів Баранівської міської ради до
священнослужителів та парафіян Української православної
церкви
(Московського патріархату) на території Баранівської міської
територіальної громади (додається).
2. Доручити Баранівському міському головi пiдписати текст
звернення.
3. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постійну
комісії гуманітарних питань, законності та депутатської етики

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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проєкт 28

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про звернення депутатів Баранівської
міської ради до Президента України
та Верховної Ради України
щодо заборони Московського патріархату
на території України
Відповідно до ст. ст. 5. 140 Конституції України, ст.2, ст. 25, ч.1 ст Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Схвалити текст звернення депутатів Баранівської міської ради до
Президента України та Верховної Ради України щодо
необхідності прийняття проекту 3 України «Про заборону
Московського патріархату на тер України» (додається).
2. Доручити Баранівському міському головi пiдписати текст
звернення.
3. Надіслати дане рiшення та звернення до Верховної Ради України.
4. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постійну
комісії гуманітарних питань, законності та депутатської етики.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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проєкт 29

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про
надання
згоди
для
звернення
до
Міністерства
юстиції України або суду щодо
скасування
рішення
про
державну реєстрацію права
власності на приміщення церкви
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України " Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень", Закону України "Про охорону культурної
спадщини", Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації",
розглянувши звернення депутата Баранівської міської ради Ковальського
О.В. щодо захисту конституційних прав громадян та релігійних конфесій
громади щодо свободи світогляду та віросповідання , міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на звернення до Міністерства юстиції України щодо
проведення порядку моніторингу перевірки вчинення реєстраційної дії
приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу
Гораєм О.С. про державну реєстрацію права власності на приміщення
церкви за Українською православною церквою Різдва Богородиці, що
розташоване за адресою вул.Звягельська (бувша Дзержинська) 1 ,
м.Баранівка Житомирська область.
2. Виконавчому комітету Баранівської міської ради, у разі
встановлення Міністерством юстиції України факту порушення
законодавства при проведенні державної реєстрації,
здійснити
організаційно - правові дії, пов'язанні зі зверненням із заявою до суду
щодо скасування рішення про державну реєстрацію права власності на
приміщення церкви за Українською православною церквою Різдва
Богородиці.
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з гуманітарних питань,законності та депутатської етики
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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проєкт 30

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про внесення змін та доповнень
до рішення 1 сесії 8-го
скликання Баранівської міської
ради № 15 від 24 листопада
2020р.
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та статтями 3, 16, 19 Конституції України, міська рада.
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до персонального складу постійних комісій та їх
голів, затверджених рішенням 1 сесії 8-го скликання Баранівської міської
ради № 15 від 24 листопада 2020 р, а саме:
«Постійна комісія з гуманітарних питань, законності та депутатської
етики у складі:
Голова комісії:
Заступник голови комісії: Кокітко Н.В. – депутат від Житомирської
обласної партійної організації політичної партії «НАШ КРАЙ»
Секретар комісії: Власюк А. Д. – депутат від ЖИТОМИРСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»
Члени комісії:
Макухівський В. В. – депутат від Житомирської регіональної організації
Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»
Шкула В. Г. – депутат від Житомирської обласної організації Політичної
партії «Радикальна партія Олега Ляшка»
Райковський В. С. – депутат від Житомирської обласної організації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»
Сукманюк О. В. – депутат від Житомирської територіальної організації
Політичної партії «Європейська Солідарність»
Михалюк Я. А. – депутат від Баранівської районної організації
Політичної партії «Республіканська платформа»
Постійна земельна погоджувальна комісія у складі:
Голова комісії: Самчук О.В.- депутат від Житомирської обласної
171

партійної організації політичної партії «НАШ КРАЙ»
Заступник голови комісії: Курбатов В.А.- депутат від Житомирської
обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ»
Секретар комісії:
Члени комісії:
Ковальський О. В. - депутат від Житомирської обласної організації
Політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка»
Линок П.В. - депутат від ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»
Коробенко І.Д. - депутат від Житомирської обласної партійної організації
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Шевчук Д. В. - депутат від Житомирської обласної організації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»
Сябрук Н.В. - депутат від Житомирської регіональної організації
Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»»
Персональний склад інших комісій залишити без змін.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з гуманітарних питань, законності та депутатської етики міської ради.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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проєкт 31

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№

Про внесення змін до
Регламенту роботи Баранівської
міської ради
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та статтями 3, 16, 19 Конституції України, міська рада.
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Регламенту роботи Баранівської міської ради,
затвердженого рішенням 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020
року № 64 «Про регламент роботи Баранівської міської ради », а саме
пункт 3 статті 10 викласти в новій редакції:
"3. Мінімальний склад депутатської фракції становить 4 (чотири)
депутата.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
ради Володимира ЗАРЕМБУ.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ
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