
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

5 сесія 8 скликання 

26 січня 2021 року № 116 

Про затвердження Програми 

соціально-економічного розвитку 

Баранівської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», заслухавши та 

обговоривши проект програми соціально-економічного розвитку Баранівської 

міської територіальної громади на 2021 рік, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму соціально-економічного 

розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2021 рік (далі Програма), що додається. 

2. Довести до підприємств, організацій та установ 

незалежно від форм власності і підпорядкування основні завдання 

Програми. 

 

3. Щопівроку аналізувати хід виконання основних 

показників Програми та при необхідності вносити пропозиції 

щодо їх коригування. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, 

економічного розвитку, транспорту і зв’язку. 

 
 

Міський голова Олександр МІГЕЙ 



Додаток                               

до рішення 5 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради 

від 26.01.2021 р. № 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 
соціально-економічного розвитку 

Баранівської міської територіальної громади 

на 2021 рік 



Паспорт 

Програми соціально-економічного розвитку 

Баранівської міської ОТГ на 2021 рік 

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

 Мета програми Узгодження спільних дій органу місцевого самоврядування та 

суб’єктів господарювання різних форм власності по створенню 

сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного 

розвитку громади. 

 Очікувані 

результати 

виконання 
програми 

Розв’язання соціальних проблем та зростання якості життя 

населення за рахунок створення передумов для стійкого 

соціально-економічного розвитку громади 

 Структура 

програми 

Вступ 
Загальні положення 

1. Аналітична частина 
2. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку 

громади у 2021 році 

3. Бюджет громади на 2021 рік 

4. Розвиток економічного потенціалу та підприємництва 

5. Управління об’єктами комунальної власності 
6. Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрою громади 

7. Органи місцевого самоврядування 

8. Соціальний захист населення 

9. Надання адміністративних послуг 

10. Культура, розвиток фізичної культури та спорту 

11. Освіта 
12. Охорона здоров’я 

13. Землеустрій громади 

14. Фінансове забезпечення заходів Програми та цільових 

Програм 

 Ініціатор 

розроблення 
програми 

 

Виконавчий комітет Баранівської міської ради 

 Розробник 
програми 

Відділ бухгалтерського обліку Баранівської міської ради 

 Відповідальні 

виконавці 
програми 

Виконавчі органи міської ради, територіальні підрозділи 

центральних органів виконавчої влади, заклади, установи, 
фонди, суб’єкти господарювання міста 

 Термін реалізації 
програми 

2021 рік 

 Обсяги 

фінансування 

програми, тис. 
грн. 

Фінансування заходів проводиться згідно цільових програм з 

міського, Державного та обласного бюджетів та за кошти 

інших джерел не заборонених чинним законодавством 



 Контроль за 

виконанням 

програми 

Покладається на голів постійних депутатських комісій міської 

ради, заступників міського голови, начальників відділів. 

 

Вступ 

Програма соціально-економічного розвитку Баранівської ТГ на 2021 

рік (далі - Програма) враховує основні пріоритети розвитку громади, 

конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного 

природного, виробничого і трудового потенціалів, ґрунтується на комплексі 

галузевих програм. 

Співпраця органів місцевого самоврядування на виконання зазначених 

умов передбачає досягнення визначеної у Програмі мети, отримання 

підтримки громади. 

Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про 

державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів» та 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України №695 від 05.08.2020 року. 

Метою Програми є узгодження спільних дій органу місцевого 

самоврядування та суб’єктів господарювання різних форм власності по 

створенню сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного 

розвитку громади, зростання добробуту і підвищення якості життя населення 

Баранівської об’єднаної територіальної громади за рахунок забезпечення 

позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її 

конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів 

та показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та 

основні заходи економічного і соціального розвитку Баранівської міської ради 

на 2021 рік. 

Основні показники Програми базуються на намірах господарюючих 

суб’єктів громади, пропозиціях структурних підрозділів міської ради та 

враховують існуючі тенденції соціально-економічного розвитку громади та 

поточну економічну ситуацію в країні. 

Термін реалізації Програми соціально-економічного розвитку 

Баранівської ОТГ – 2021 рік. 

Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість 

забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню 

бюджету міста та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу 

для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних 

соціальних стандартів та гарантій. 

На підставі оцінки ресурсного потенціалу громади, тенденцій 

соціально-економічного розвитку в 2020 році, наявних проблем і можливих 

ризиків у Програмі визначено пріоритети, оперативні цілі, завдання та заходи 

економічної та соціальної політики влади на 2021 рік, які спрямовані на 

підвищення конкурентоспроможності економіки територіальної громади на 



основі інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення якісного та 

безпечного середовища життєдіяльності населення, а також критерії 

ефективності її реалізації. 

Враховуючи, що обмеженість бюджетних коштів не дозволяє в повній 

мірі вирішити ключові проблеми громади, Програма передбачає концентрацію 

ресурсів на реалізацію низки інфраструктурних проектів, вкрай необхідних 

для об’єднаної територіальної громади, а також виконання заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти і медичного обслуговування, рівня 

соціального захисту громадян, реформування житлово-комунального 

господарства, подальше поліпшення інвестиційного клімату та застосування 

інноваційних механізмів управління. 

Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного 

розвитку об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, заходи та завдання 

для розвитку галузі (сфери діяльності), які відповідають основним 

стратегічним напрямам розвитку і заходам регіональних цільових програм. 

Фінансування заходів Програми у 2021 році здійснюватиметься за 

рахунок різних джерел фінансування: бюджетних коштів, власних коштів 

господарюючих суб’єктів, грантів, міжнародної технічної допомоги, доходів 

від надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, 

гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і 

доповнення до Програми затверджуються Баранівською міською радою за 

поданням депутатів, постійних комісій міської ради, членів виконкому та 

мешканців міста. Звітування про виконання Програми двічі на рік – за шість 

місяців та підсумками року. 



І.Аналітична частина 

1.1. Коротка характеристика громади 

Баранівська об’єднана територіальна громада утворена у грудні 2016 

року відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» шляхом об'єднання 13 міської/селищної/ сільських 

рад Баранівського району. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12 

червня 2020 року №711-р «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження територій територіальних громад Житомирської області», 

підпункту 4 п.2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних 

центрів територіальних громад» в 2020 році було приєднадо до Баранівської 

ТГ Першотравенську селищну раду. 

Баранівська громада розташована у південно-західній частині 

Житомирської області на обох берегах р. Случ, за 78 км від обласного центру 

м. Житомира та за 220 км від столиці України м. Києва. Відстань до 

найближчої станції Радулин – 26 км. Район відноситься до Полісся. Межує: 

- на півночі - з Новоград-Волинським районом; 

- на сході – з Довбиською громадою; 

- на заході –з Дубрівською громадою; 

- на півдні – з Хмельницькою областю та Романівськимрайоном. 

Баранівську громаду перетинає одноколійна електрифікована залізнична 

лінія Новоград-Волинський - Шепетівка Південно-Західної залізниці. Власні 

зовнішні перевезення громади здійснюються по мережі територіальних 

автодоріг, до яких відносяться - Т-06-12 /Новоград-Волинський – Полонне – 

Старокостянтинів/ та Т-06-01 /Баранівка – Висока Піч/. 

Адміністративний центр громади – місто Баранівка. 
До складу громади увійшли селищна та сільські ради, 

адміністративно-територіальний склад яких наведено в таблиці: 

 

№ 

з/п 

 

Старостинські округи та населені пункти, 

які входять до їх складу 

Загальна 

площа 

території 

(км2) 

 

Кількість 

населення 

1 Баранівська міська рада (м.Баранівка) 81,541 11654 

2 Полянківський (смт.Полянка, с.Будисько) 34,858 1658 

3 Першотравенський (смт.Першотравенськ) 8,338 3623 

4 Вірлянський (с.Вірля, 
с.Климентіївка) 

29,054 1069 

5 Берестівський (с.Берестівка, с.Мирославль, 
с.Ситисько, с.Зрубок) 

46,856 800 

6 Жарівський (с.Жари, с.Деревищина) 27,047 309 

7 Зеремлянський (с.Зеремля, с.Вишнівка, 
с.Середня) 

30,604 618 



8 Йосипівський (с.Йосипівка, с.Табори) 24,984 560 

 Кашперівський (с.Кашперівка, с.Гриньки, 
с.Озерянка) 

49,992 1148 

9 Марківський (с.Марківка, с.Стара Гута, 
с.Глибочок) 

34,400 1479 

10 Рогачівський (с.Рогачів, с.Острожок, 
с.Млини, с.Рудня) 

74,552 1311 

11 Суємецький (с.Суємці, с.Володимирівка) 39,953 747 

12 Смолдирівський (с.Смолдирів, с.Смолка, 
с.Іванівка) 

53,787 894 

13 Ялишівський (с.Ялишів, с.Явне, с.Лісове) 66,035 439 

Згідно з Генеральною схемою планування території України, 

затвердженою Законом України «Про генеральну схему планування території 

України» від 7 лютого 2002 р. No3059-Ш, місто Баранівка, яке є центром 

Баранівської районної системи розселення, входить до складу Новоград- 

Волинської міжрайонної та Житомирської обласної систем розселення. 

Баранівка має сприятливі передумови для подальшого соціально- 

економічного розвитку. До найважливіших конкурентних переваг, які 

створюють умови для її перспективного розвитку, відносяться: 

 

автомобільні дороги державного значення Т-0601 Дубрівка – Баранівка – 

Висока Піч, Т-0612 Новоград-Волинський – Старокостянтинів; 

и та родовища корисних копалин, розташовані на 

території Баранівського району (каоліну, глини, піску, пегматиту, граніту, 

суглинків тощо), що сприяє розвитку переробної промисловості; 
 

нціал, представлений підприємствами з оброблення 

деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, виробництвом одягу, 

взуття, харчових продуктів, іншої неметалевої продукції тощо; 

 

підприємницької діяльності-фізичних осіб; 

 

дозволяє нарощувати або створювати нові види виробництва з відносно 

незначними витратами; 
 та 

комунально-складських об’єктів; 

 

Случ, ліси, луки тощо. 
Територія Баранівської громади відноситься до басейну р. Дніпро. 

Головною річковою артерією Баранівщини є річка Случ, але загалом на 

території району є 17 річок басейну Дніпра довжиною 207 км. 

Демографічний чинник є одним із визначальних для забезпечення 

стабільного й безпечного розвитку громади і держави в цілому. Демографічна 

політика громади у сучасних умовах повинна бути спрямована на створення 



умов для поліпшення матеріального становища сімей з дітьми, розвитку 

системи соціального обслуговування сім’ї, збільшення видів послуг, що 

надаються сім’ї, зниженню материнської і дитячої смертності, посиленню 

профілактики захворювань. 

Виробнича інфраструктура 

На території громади представлені такі галузі промисловості: легка, 

харчова, будівельних матеріалів, сільське господарство. 

Найбільшими промисловими підприємствами ОТГ є: державне 

підприємство «Баранівське лісомисливське господарство», ТОВ «Органік 

мілк», ТОВ «Органічний м'ясний продукт», ТОВ «Баранівський молокозавод», 

ТОВ «Декоркераміка», ТОВ «Декор Україна», ТОВ «Полянківська кераміка», 

ДП «Шпат», Баранівська філія СП «Ріф-1». Виробнича спеціалізація : 

лісопереробка, виробництво взуття, харчової продукції, меблів, продукції з 

фарфору. 

У промисловості найбільшу питому вагу займають такі галузі: - 

лісопереробна - 40%; - обробна – 30%; - м'ясо-молочна - 25%; - інші – 5% 

Основними сільськогосподарськими підприємствами, зареєстрованими 

на території громади, є ТОВ «Агровест Груп», ТОВ «Мирославель – Агро», 

ТОВ «БТТ Агро» та ТОВ «Баранівка-Агро». 

Водночас, на місцевих підприємствах офіційно зайнято не більше 15% 

працездатного населення (усього - 13 тисяч осіб). Вагому роль відіграє як 

фактор географічної близькості обласного центру – Житомира (75 км) та м. 

Новоград-Волинського (40 км), так і сезонна зайнятість на 

сільськогосподарських роботах і неформальна зайнятість. Крім того, частина 

працездатного населення виїздить у пошуках роботи за межі країни. 

Банківська система представлена філіями банків «Ощадбанк», «Приват 

банк», «Райфайзен банк Аваль», та кредитною спілкою «Добробут». 

Транспортна інфраструктура 

Транспортне  сполучення забезпечується автомобільними  дорогами 

загального користування державного та місцевого значення. Основний 

транспортний вузол-зв'язок розташований у районному центрі в м Баранівка, 

де перетинаються автомобільні шляхи. За діючою маршрутною мережею 

пасажирського автомобільного транспорту здійснюється перевезення на 

приміській маршрутній мережі та на внутрішньо обласній маршрутній мережі. 

Дорожня інфраструктура громади знаходиться в незадовільному стані, 

цьому передував низький рівень фінансування дорожніх робіт, через 

недостатнє фінансування порушувалися нормативні міжремонтні строки, не 

було можливості здійснити технічне переоснащення дорожньої галузі, широко 

запровадити нові технології, машини, механізми, матеріали і конструкції. 

Найбільш проблемними, що потребують ремонту, є дороги загального 

користування місцевого значення та вулиці і дороги комунальної форми 

власності. Наразі ведеться активна робота щодо будівництва, капітального 

ремонту та реконструкції дорожнього покриття громади, проте у зв’язку з 



недостатнім фінансуванням значна кількість доріг знаходиться у вкрай 

занедбаному стані. 

 

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ГРОМАДИ У 2021 РОЦІ 

У 2021 році основні зусилля органів влади спрямовуватимуться на 

досягнення позитивних тенденцій економічного розвитку громади, 

застосування ефективної раціональної політики використання бюджетних 

коштів, реалізацію державної політики, спрямованої на реанімування 

економіки, підвищення соціальних стандартів і покращення добробуту 

мешканців громади. 

Програма спрямована, насамперед, на стабілізацію економіки міста, 

недопущення погіршення якості життя населення, а також стабільну роботу 

систем забезпечення життєдіяльності громади. 

Основна мета: 
Забезпечення захисту прав та добробуту громадян, зменшення негативних 

наслідків в економіці шляхом ефективного використання усіх інструментів та 

чинників її відновлення і модернізації, реалізація в громаді власного 

потенціалу розвитку. 

Пріоритети економічного розвитку громади: 

 збереження та зростання економічного потенціалу громади, 

забезпечення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників 

через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг; 

 сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у 

громаді та залучення стратегічних інвесторів у реальний сектор 

економіки громади; 

 участь у проектах міжнародної технічної допомоги; 

 розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового 

обслуговування; 

 ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів 

комунальної власності; 

 якісне утримання території та об’єктів благоустрою; 

 підвищення рівня енергозбереження та ефективності 

використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання; 

 розвиток малого та середнього підприємництва, приватної 

ініціативи. 

У сфері соціальної та гуманітарної політики: 

 забезпечення соціального захисту та підтримки 

незахищених верств населення; 

 послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної 

захищеності безробітних; 

 легалізація робочих місць та недопущення тіньової 

зайнятості; 



 зростання рівня заробітної плати, в тому числі у бюджетній 

сфері; 

 підвищення безпеки життєдіяльності населення; 

 забезпечення пріоритетного фінансування соціальних 

програм; 

 забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти; 

 якісне медичне обслуговування населення; 

 залучення широких верств населення до занять фізичною 

культурою та спортом; 

 культурний розвиток громадян, зростання духовно- 

інтелектуального потенціалу мешканців міста. 

 

Основні завдання Програми полягають у: 

 забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок 

нарощування та утримання рівня економічного зростання, 

проведення структурних перетворень, впровадження нових 

енергозберігаючих технологій; 

 стимулюванні раціонального використання енергоресурсів, 

що сприятиме забезпеченню потреби мешканців багатоповерхового 

та приватного секторів в енергоресурсах; 

 створенні позитивної тенденції, щодо залучення 

вітчизняних та іноземних інвестицій; 

 сприянні суб`єктам господарювання у реалізації 

інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих 

місць, освоєння передових технологій; 

 забезпеченні подальшого розвитку малого і середнього 

підприємництва, підвищення їх ролі у соціально-економічному 

житті громади; 

 забезпечення населення якісними комунальними послугами; 

 забезпечення в повному обсязі ефективного фінансування 

діяльності установ бюджетної сфери, виплати заробітної плати і 

соціальних виплат, економія коштів та енергетичних ресурсів. 

ІІІ. БЮДЖЕТ ГРОМАДИ НА 2021 РІК 

Бюджетна політика 2021 року буде спрямована на вирішення вкрай 

нагальних та проблемних питань, забезпечення цільового та ефективного 

використання коштів міського бюджету. 

Показники дохідної частини міського бюджету на 2020 рік розроблені із 

застосуванням норм Бюджетного та Податкового кодексів України. 

При прогнозуванні дохідної частини бюджету міста на наступний рік 

також було враховано: 

фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2017 - 2020 

років, норми чинного Бюджетного та Податкового кодексів України при 



2021 2020 2019 2018 2017 

Ріст доходів  загального фон8д2,6у1 
75,0 

64,2 
56,5 

44,9 

обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому нормативи їх 

зарахування до відповідних бюджетів; 

- зміни податкового та бюджетного законодавства; 
- інші показники. 

В цілому, показник доходів місцевого бюджету на 2021 рік ( без 

врахування міжбюджетних трансфертів ) обраховано в сумі 89270,4 тис. 

грн, у тому числі: 

 загальний фонд – 82610,0 тис. грн; 

 спеціальний фонд – 7022,6 тис. гривень. 
 

 

 
Прогнозні показники доходів місцевого бюджету на 2021 рік, у порівнянні 

до плану зі змінами на 2020 рік, збільшено на 1792,7 тис. грн. або на 2,0% 

(до очікуваних на 9301,4 тис. грн або на 11,6%), у тому числі по: 

 загальному фонду – збільшується на 4701,6 тис. грн або на 6%      (до 

очікуваних на 8381,8 тис. грн або на 11,3%); 

 спеціальному фонду – зменшується на 2908,9 тис. грн або на 30,4% 

(до очікуваних збільшується на 919,6 тис. грн. або на 16 %). 

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на 

доходи фізичних осіб, що становить 63,2% від показника доходів загального 

фонду 2021 року. 
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Враховані в бюджеті показники податку на доходи фізичних осіб на 

2021 рік, становлять: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати ( 

11010100 ) – 47397,0 тис. грн., або 90,7 % від загальної суми ПДФО ; 

- податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення , грошових 

винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу , що сплачується 

податковими агентами ( 11010200 ) – 1800,0 тис. грн. ( 3,4 % ); 



- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата ( 

11010400 )  - 2020,0 тис. грн. ( 3,9 % ); 

- податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами 

за результатами річного декларування ( 11010500 ) – 1030,0 тис. грн. ( 

2% ). 
 

             Розрахунок показника рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів на 2021 рік здійснено з урахуванням 

динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного 

року, тенденції платного відпуску деревини та проіндексованих 

ставок рентної плати на індекс цін виробників промислової 

продукції . 

Починаючи з 01.01.2019 року, рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування зараховується у пропорціях: 37% - до загального фонду 

державного бюджету, 26% - до спеціального фонду державного бюджету та 

37% - до доходів місцевих бюджетів. Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів ( крім рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування ) 100 % зараховується до бюджету міста. 
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Показники рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів до місцевого бюджету на 2021 рік складають 3210,0 тис. грн, що 

на 592,8 тис. грн або на 15,6 відсотка менше очікуваного показника 2020 року. 

Показники може бути зменшено на 1000,0 тис. грн. у разі падіння обсягу 

рубок. 



2017 2018 2019 2020 2021 

             Розрахунок рентної плати за видобування корисних 

копалин загальнодержавного та місцевого значення на 2021 рік 

здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, 

прогнозного індексу цін виробників у добувній промисловості і 

розробленні кар’єрів (крім застосування їх до рентної плати за 

користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням 

корисних копалин), а також тенденції видобутку (погашення) 

корисних копалин та діючих ставок. 

Починаючи з 2019 року, рентна плата за видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами 

для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) 

зараховується у розмірі 5% до доходів місцевих бюджетів, також до місцевих 

бюджетів у повному обсязі зараховується рентна плата за видобування 

корисних копалин місцевого значення . В 2021 році очікуємо даних 

надходжень, відповідно, 9,0 тис. грн. та 40,0 тис. грн. порівняно із 

очікуваним показником за 2020 рік, збільшуються на 5,7 тис. грн або на 13,2 

відсотків. 
 

             Показник надходжень акцизного податку на 2021 рік 

становить 3580,0 тис. гривень. 
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Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по 

діючому законодавству, що передбачає зарахування надходжень з 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів до бюджетів місцевого 

самоврядування в обсязі 1130,0 тис. грн, і залишається на рівні цього 

року. 



2017 2018 2019 2020 2021 

В 2021 році продовжено зарахування акцизного податку з пального до 

бюджетів органів місцевого самоврядування і бюджет міста в наступному 

році має поповнитися на 2450,0 тис. грн. 
 

            озрахунок податку на майно, зокрема, плати за 

землю на   2021 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних 

осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні 

ділянки державної і комунальної власності. 

Прогнозний показник податку на майно (плата за землю) до місцевих 

бюджетів на 2021 рік становить 7141,7 тис. грн, порівняно із очікуваним 

показником на 2020 рік, збільшується на 267,7 тис. грн. або на 3,9 відсотків. 
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Зростання прогнозних надходжень плати за землю у 2021 році 

відбудеться за рахунок скасування з 01.07.2020 для платників І-ІІІ групи 

спрощеної системи оподаткування звільнення від сплати земельного податку 

у разі провадження діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого 

майна, що знаходиться на таких земельних ділянках в оренду (найм, позичку) 

Законом України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 

технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». 

З 2019 року запроваджено земельний податок за лісові землі та 

встановлено ставки податку за один гектар лісових земель відповідно до 

статей 274 та 277 Податкового кодексу України. 
 

             Розрахунок показника суми податку на майно 

(податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на 



2021 рік проведено у розрізі об’єктів житлової та комерційної 

нерухомостей, юридичних та фізичних осіб і становить 799,0 тис. 

гривень. 
 

            Прогнозна сума єдиного податку на 2021 рік 

становить 14700,0 тис. грн. і збільшується 

порівняно із очікуваним показником у 2020 році на 1625,0 

тис. грн, або на 12,4 відсотків. 

У 2019 році до четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники) 

віднесені фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в 

межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону 

України "Про фермерське господарство", за умови виконання сукупності 

вимог, визначених податковим законодавством. 

З 23 травня 2020 року Законом України від 16.01.2020 № 466-IX 

збільшено граничний обсяг доходу для платників, що перебувають на 

спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок: І групи - 

з 300 тис. грн до 1 млн грн; ІІ групи – з 1,5 млн грн до 5 млн грн; ІІІ групи – з 

5 млн грн до 7 млн гривень. 

На збільшення надходжень єдиного податку у 2021 році має вплив 

зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 8% (для платників 

І групи), мінімальної заробітної плати на 27,0% (для платників ІІ групи) та 

індексу споживчих цін на 7,3% (для платників ІІІ групи). 
 

Динаміка  отримання  єдиного  податку  2017 1- 4,7 
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             В 2021 році бюджет міста отримає також державного 

мита в сумі 113,1 тис. грн. та плати за надання адміністративних 

послуг в сумі 770,0 тис. грн. 

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження 

бюджетних установ, кошти від продажу землі та майна, екологічний 

податок, грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природнього середовища , що 

відповідно становлять 86,6%, 7,5%, 4,5% , 1,1% та 0,3% від показника 

доходів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 рік, що складе 7022,6 

тис. гривень. 
 

             Показник суми власних надходжень на 2021 р 

становить 6176,8 тис. гривень. 

               Показник суми коштів від продажу землі на 2021 

рік становить 500,0 тис. гривень. 

             Показник суми коштів від відчуження майна на 2021 

рік становить 300,0 тис. гривень. 

             Показник суми екологічного податку на 2021 рік 

становить 74,2 тис. гривень. 

             Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності – 15,6 тис. гривень. 

ВИДАТКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

Розрахунки обсягу видатків місцевого бюджету здійснено з 

урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень 

програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів 

бюджетної політики на 2019–2021 роки, схваленого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р. Стратегії реформування системи 

управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 №142-р, а також 

реалізації реформ у галузі освіти та охорони здоров’я. 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2021 рік» передбачено, що як і у 2019 році, у наступному бюджетному періоді 

кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних 

закладів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і 

повної загальної середньої освіти. Обсяг даної субвенції визначено на основі 



формули, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних 

працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної 

наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя. У 

загальному обсязі освітньої субвенції вдруге враховано видатки на оплату 

праці педагогічних працівників: 

- загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку із поділом класів на групи при 

вивченні окремих предметів; 

- інклюзивних класів; 

Медична субвенція у 2021 році не надається. 

При плануванні видаткової частини міського бюджету основною метою було 

збереження соціальної спрямованості місцевого бюджету для забезпечення 

фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм. 

Обсяг видатків проекту бюджету Баранівської міської ради на 2021 рік 

визначено у сумі 194314,3 тис. грн. а саме: 

- видатки загального фонду місцевого бюджету – 183222,6 тис. грн., у тому 

числі субвенції з державного бюджету, обласного бюджету, районного 

бюджету та бюджетів територіальних громад - 103509,8 тис. грн. (освітня 

субвенція - 74198,9 тис. грн., базова дотація - 25403,9 тис. грн., додаткова 

дотація сягнула мінімуму за останні 5 років і складає всього 2255,3 тис. грн. 

інші – 1651,7 тис. грн.); 
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- видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 11091,7 тис. грн. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України здійснено горизонтальне 

вирівнювання податкоспроможності місцевого бюджету. 

Проект бюджету розрахований з урахуванням встановлення мінімальної 

заробітної плати в розмірі 6000,00 грн. на місяць та встановлення посадового 

окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 2670,00 грн. 

Видатки на оплату праці передбачено в сумі 135728,4 тис. грн., збільшення в 

порівнянні з уточненими показниками 2020 року на 33,5 % ( 101663,4 тис. 

грн.). 

Питома вага даних видатків в загальних витратах складає 88 %. 

2017 2018 2019 2020 2021 
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За рахунок спеціального фонду видатки на оплату праці передбачено в сумі 

150,0 тис. грн. (надання спеціальної освіти мистецькими школами). В частині 

відділу благоустрою видатки на оплату праці за рахунок спеціального фонду 

не передбачаються, оскільки можлива реорганізація через створення 

комунального підприємства. 

Видатки загального фонду на комунальні послуги та енергоносії передбачено 

включно з медициною в сумі 8678,2 тис. грн., без медицини – 6472,9 тис. грн., 

що на 11,3 % (1038,7 тис. грн.) більше останнього уточненого обсягу видатків 

у 2020 році (5744,2). 
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Галузева структура видатків 
Баранівської ОТГ  на 2021 рік, млн 

Базові обсяги коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв слід було 

б збільшити в середньому на коефіцієнт 1,087. Проте, завдяки заходам з 

енергозбереження та щорічній тенденції до зменшення витрат – наявний 

прогноз про достатність вказаних призначень. Окрім того,за результатом 

відшкодувань наданих послуг в кінці 2021 року доцільно підготувати 

додаткові угоди на зменшення призначень й у такий спосіб зменшити 

бюджетні витрати. За рахунок спеціального фонду видатки на комунальні 

послуги та енергоносії передбачені в сумі 639,5 тис. грн. Питома вага видатків 

на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносіїв в загальному обсязі 

видатків загального фонду складає 92,0 % що на 22,0 % більше останнього 

уточненого показника видатків (70,0%). Видатки на інші статті розраховані 

виходячи з фінансових можливостей місцевого бюджету, враховуючи 

мінімальну потребу галузей та умови укладених договорів по оплаті послуг. 

Капітальні видатки спеціального фонду бюджету заплановано в сумі 3979,3 

тис. грн., з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1000,0 тис. 

грн., які направляються на продовження заходів проєкту «Будівництво 

прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру 

за адресою вул.Звягельська Баранівського району Житомирської області». 

Структура видатків бюджету Баранівської міської ради на 2021 рік за 

галузевою ознакою представлена у вигляді гістограми: 
 

За головним розпорядником «Баранівська міська рада» на 2021 рік 

пропонуються до затвердження призначення загального фонду в сумі 34055,0 



тис. грн., що на 18,2%/7596,9 тис. грн. менше останнього затвердженого 

річного плану (41651,9). На заробітну плату передбачено видатки у сумі 

14303,9 тис. грн., що складає 76,4% від загального обсягу видатків. На оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв передбачено видатки в сумі 785,0 тис. 

грн., що складає 4,7 % від загального обсягу видатків. Капітальні видатки не 

передбачаються. Видатки, які передбачається проводити за рахунок власних 

надходжень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 

з їх основною діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ) в сумі 

33,5 тис. грн., планується спрямувати на інші першочергові видатки. 

Недостатність на оплату праці апарату ради без виплати матеріальної 

допомоги на вирішення соціально-побутових питань складає 2416,0 тис. грн. 

за КЕКВ 2111 та 600,0 тис. грн. за КЕКВ 2120 (нарахування). 
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За головним розпорядником «Відділ освіти Баранівської міської ради» обсяг 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році 

визначається на основі формули, яка враховує нормативну наповнюваність 

класів, що дасть змогу запровадити стимулюючий механізм під час 

проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів і складає 

74198,9 тис. грн., що в порівнянні з 2019 роком (49167,6) більше на 25031,3 

тис. грн., або 50,9%. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету на 2021 рік дорівнює 311,1 тис. грн. 



Ріст обсягу освітньої субвенції 2017 - 74,2 

2021,млн 

 
49,2 

42,6 
38,2 37,1 

-185 класів/440,55ставки/2982 учнів 
- наповнюваність класів-16,6 
- кількість шкіл -12 
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- відсоток сільського населення - 35,9 (був 48) 

- 16 ГПД перейде на фінансування субвенцією (ст. 

24 ЗУ «Про освіту» (2,0 млн. грн. з с.Першотравенськ) 
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За рахунок місцевого бюджету у 2021 році будуть фінансуватися всі інші 

заклади освіти міста. Мережа галузі «Освіта» нараховує 30 бюджетних 

установ, з них: 

- 14 дошкільних навчальних закладів; 

- 12 загальноосвітніх шкіл; 

- 1 позашкільний заклад освіти; 

- 1 школа естетичного виховання дітей; 

-1 централізована бухгалтерія і господарча група; 

- 1 центр професійного розвитку педагогічних працівників. 

На утримання установ і закладів галузі виключно коштом місцевого бюджету 

плануються видатки загального фонду в сумі 49999,1 тис. грн. У 2020 році на 

такі цілі було направлено близько  41782,6 млн. грн. 

Кошти частини додаткової дотації 2021 року (13,74%) в обсязі 310,0 тис. грн. 

направляються на енергоносії освітньої галузі (2255,3+260,0 -1855,3- 

350,0=310,0). 

На заробітну плату з нарахуваннями заплановано 119047,1 тис. грн., що 

становить 95,7 % від загального обсягу видатків загального фонду по галузі. 

На енергоносії – 3419,4 тис. грн., що складає 2,7 % в структурі видатків галузі. 

Видатки на харчування на 2021 рік заплановані в сумі 1680,0 тис. грн., 

в т. ч.: 



1. Видатки на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах обраховані 

з урахуванням вимог Закону України від 28.12.2014 року № 76-VIII «Про 

внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких з а к о н о д 

а в ч и х актах. 

2. Вартість харчування учнів пільгових категорій становить 15,00 грн. На 

допомогу дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування (5 

чол.), яким в 2021 році виповниться 18 років в сумі 9,1 тис. грн. з розрахунку 

1 810 грн. на одну дитину. 

Видатки спеціального фонду установ освіти передбачені в сумі 5586,3 тис. грн. 

(власні надходження бюджетних установ). 

За отримувачами коштів міського бюджету які здійснюють діяльність у 

галузі медицини обсяг видатків передбачено в сумі 3260,1 з них: 

- 2205,3 тис. грн.. на оплату енергоносіїв; 

- 1054,8 тис. грн. на інші програми та заходи, у т.ч: 

субвенція з державного бюджету на централізовані заходи з лікування хворих 

на цукровий та нецукровий діабет - 794,8 тис. грн.; 

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

грн.; 

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

 інші програми -60,0 тис. грн. 

Особливого загострення уваги потребує додаткове навантаження на місцевий 

бюджет через зменшення обсягу додаткової дотації. Оскільки її доведено у 

обсязі 2255,3 тис. грн., а видатки на медицину закладено у сумі 2205,3 тис. 

грн. - різницю буде спрямовано на освіту в сумі 310,0 тис. грн..Обсягу не є 

достатньо,тому рекомендовано дотримуватися режиму економії. 

Станом на дату формування бюджету суміжні (Довбиська та Дубрівська) 

громади передбачили у власних бюджетах лише 260,0 тис. грн. на відповідні 

цілі. При цьому потреба у наданні таких субвенцій складає 433,8/183,2 тис. 

грн. відповідно. 



 
 

 За головним розпорядником «Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради» затверджується загальний обсяг видатків в сумі 

6776,4 тис. грн., що на 426,2 тис. грн. більше останнього затвердженого обсягу 

видатків 2020 року. 

На утримання закладу соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) громадян, які не здатні до самообслуговування, на 2021 рік 

пропонуються до затвердження видатки загального фонду в сумі 3946,5 тис. 

грн., що менше обсягу видатків 2020 року на 139,9 тис. грн. Видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями по головному розпоряднику всього 

заплановано в сумі 5225,0 тис. грн. Питома вага заробітної плати з 

нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 77,2 %. Видатки на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі 66,0 тис. грн. 

(уточнений обсяг 2020 року - 60,4 тис. грн.). Питома вага енергоносіїв в 

загальних видатках складає 0,9%. Видатки спеціального фонду затверджено в 

сумі 55,0 тис. грн. за рахунок власних надходжень. 

На утримання центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів в 2020 році 

пропонуються до затвердження видатки в сумі 663,8 тис. грн. Видатки на 

заробітну плату з нарахуваннями заплановано в сумі 500,0 тис. грн. Питома 

вага заробітної плати з нарахуваннями в загальних видатках складає 75,4%. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в сумі 28,0 

тис. грн. 

На утримання Центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді 

пропонуються до затвердження видатки в сумі 649,5 тис. грн. На оплату праці 

з нарахуваннями передбачено 520,0 тис. грн., що в порівнянні з 2019 роком 

більше на 7,8 %. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальних 

видатках складає 80,1%. 

Для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб 

з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість в міському 

бюджеті передбачаються кошти в сумі 20,0 тис. грн., а саме: 

Додатков 
а дотація 

на 

Додатков енергон… 

а дотація 
від 

громад… 

Додатков 
а дотація 

на 
енергон… 



- ГО «Чорнобиль - 94» - 10,0 тис. грн. 

- ГО ветеранів АТО - ООС "Поліський гарт"- 10,0 тис. грн. 

За головним розпорядником «Відділ культури, сімї, молоді та спорту 

Баранівської міської ради» на 2021 рік передбачаються видатки у сумі 14065,6 

тис. грн., у тому числі власні надходження бюджетних установ – 253,0 тис. 

грн. Також передбачено призначення за бюджетом розвитку на оплату 

дистанційної передачі даних у сумі 152,0 тис. грн. 

На утримання закладів культури та проведення заходів по загальному фонду 

передбачаються видатки в розмірі 13660,6 тис. грн. На утримання музею 

передбачаються видатки в розмірі 361,6 тис. грн. На проведення міських 

заходів протягом року передбачаються видатки в розмірі 33,0 тис. грн. 

З загального фонду бюджету видатки на заробітну плату з нарахуваннями 

передбачаються в сумі 12660,5 тис. грн. Питома вага цих видатків в загальному 

обсязі видатків 91,9%. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

передбачені по загального фонду в сумі 536,8 тис. грн. Питома вага цих 

видатків в загальному обсязі видатків - 3,9 %. 

Передбачено також видатки на утримання ДЮСШ та ФОКу, фінансова 

підтримка ФК «Керамік» та проведення спортивних заходів. Обсяг видатків 

загального фонду на фізичну культуру і спорт запланований у сумі 2359,0 тис. 

грн., що на 243,7 тис. грн. більше затвердженого з урахуванням змін плану 

2020 року (2025,3 тис. грн.). На заробітну плату з нарахуваннями заплановано 

кошти в сумі 1680,0 тис. грн., питома вага видатків на заробітну плату від 

загальної суми складає 76,1 %. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

заплановано кошти в сумі 131,0 тис. грн., що на 89,5 % більше в порівнянні з 

2019 роком. 

Планова фінансова підтримка ФК «Керамік» становить 50,0 тис. грн. 

Для утримання Служби у справах дітей Баранівської міської ради 

передбачено призначення загального фонду в сумі 928,8 тис. грн., у т.ч. 

заробітна плата з нарахуваннями - 900,0 тис. грн. 

За головним розпорядником «Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради» 

передбачено видатки на: 

- керівництво і управління в сумі 1425,1 тис. грн. у в т.ч. оплата праці з 

нарахуваннями -1320,0 тис. грн.; 

- здійснення заходів із землеустрою -35,0 тис. грн.; 



- розроблення схем планування та забудови територій -55,0 тис. грн. 

(спеціальний фонд); 

- підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах 

та проведення таких -50,0 тис. грн.(спеціальний фонд). 

На організацію благоустрою населених пунктів громади передбачено 

11162,0 тис. грн. 

Видатки загального фонду на 2021 рік визначено в загальній сумі 9623,5 

тис.(+ 44,7 тис. грн.. до останнього затвердженого обсягу видатків), 

спеціального фонду – 1538,5 тис. грн. (1511,4). Видатки на енергоносії 

передбачено у сумі 1500,0 тис. грн. при останньому уточненому обсязі 

видатків 2020 року -1382,1 тис. грн. 

Для покриття різниці в тарифах КП «Баранівка міськводоканал» 

передбачено видатки в сумі 200,0 тис. грн.(відшкодування різниці між 

розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися 

або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на 

їх виробництво (надання)). 

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету за загальним фондом 

передбачено 1110,0 тис. грн. а також 200,0 0 тис. грн. за спеціальним фондом. 

На утримання КУ «Агенція місцевого органічного розвику –АМОР» 

Баранівської міської рад» та на утримання КП «Баранівський міжшкільний 

ресурсний центр передбачено 400,0 та 500,0 тис. грн. відповідно. 

На втілення заходів проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу 

Баранівської міської ОТГ» передбачено 2051,6 тис. грн. за спеціальним 

фондом. 

На природоохоронну діяльність передбачено 89,8 тис. грн. 

Наявна загальна тенденція до зростання видатків в першу чергу через 

збільшення обсягу видатків на оплату праці. 



 
 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

Запозичення до місцевого бюджету здійснювалось шляхом отримання 

зовнішнього кредиту по кредитному договору між «Північною екологічною 

фінансовою корпорацією» (НЕФКО) та Баранівською міською радою, метою 

якого є фінансування впровадження заходів проекту «Капітальний ремонт 

будівлі Баранівської гімназії в м.Баранівка по вул.Соборна 26, - заходи з 

енергозбереження. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами 

становить 2% річних. Погашення кредиту та сплата відсотків по кредиту 

здійснюється щоквартально 15 лютого, 15 травня, 15 серпня та 15 листопада, 

починаючи з 15 листопада 2018 року. Завдяки взаємним домовленостям 

оплату «тіла кредиту» було від терміновано до 01.01.2021 року. Відтак, для 

погашення основної суми боргу у 2021 році передбачається 1897,2 тис. грн. 

Остаточний строк погашення основної суми боргу по запозиченню - 2022 рік. 

В 2021 році на обслуговування кредиту (сплату відсотків) передбачено 

видатки в сумі 79,3 тис. грн. Граничний обсяг місцевого боргу станом на 

31.12.2021 року (залишок боргу на 2022 рік) визначено в сумі 1422,9 тис. грн. 

На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

Кодексу України» від 17.09.2020 № 907- IX рішенням № 32 від 07.12.2020 

було утворено нову юридичну особу - «Відділ фінансів Баранівської міської 

ради». Видатки на відділ загальною чисельністю 8 штатних одиниць складуть 

1982,3 тис. грн., у т.ч. оплата праці -1500,0 тис. грн., енергоносії - 45,0 тис. 
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грн., обслуговування місцевого боргу - 79,2 тис. грн. та резервний фонд -10,0 

тис. грн. 

 

ІV. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Основними завданнями є поліпшення бізнес-клімату, створення 

сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів 

підприємництва, консолідація зусиль структурних підрозділів міської ради та 

бізнесу для вирішення актуальних питань цього сектору економіки, 

скорочення державного регулювання та адміністративного втручання у 

діяльність суб’єктів господарювання, інформаційно-консультаційна допомога 

суб’єктам господарської діяльності, підтримка молодіжних підприємницьких 

ініціатив. 

 

Інвестиційна діяльність. 

На території громади продовжує проводитися політика в напрямку 

залучення нових інвестиційних проектів та підтримки вже діючих. 

Проблемні питання розвитку: 
 недостатня кількість дієвих важелів стимулювання інвестиційної 

діяльності; 

 складний процес відведення та надання земельних ділянок 

інвесторам для здійснення господарської діяльності; 

 нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що 

призводить до високих податкових ризиків для бізнесу й обмежує 

можливість середньо - і довгострокового планування; 

 складна процедура погодження документів по інвестиційних 

проектах, для реалізації яких надається державна підтримка. 

 обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних 

для реалізації нових інвестиційних проектів. 

 недосконалість механізмів державно-приватного партнерства. 

Основні напрями діяльності: 
 підвищення інвестиційної привабливості громади за рахунок 

функціонування стабільного економічного середовища; 

 інвентаризація старих промислових зон на території громади, з 

метою пошуку незадіяних місць для здійснення діяльності; 

 систематичне оновлення баз даних інвестиційних пропозицій у 

пріоритетних сферах інвестування, вільних об’єктів нерухомості, 

земельних ділянок тощо; 

 формування переліку об’єктів, фінансування яких буде 

здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету та обласного 

бюджету; 

 налагодження співпраці з різними міжнародними організаціями та 

прийняття участі у міжнародних проектах; 



 розробка і захист проектів розвитку інфраструктури громади 

через Державний фонд регіонального розвитку; 

 співфінансування програм та проектів; 

 участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та 

конференціях в Україні та за кордоном; 

Очікувані результати: 
- збільшення обсягу загальних інвестицій в основний капітал та прямих 

вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку громади; 

- створення нових робочих місць на території громади; 

- покращення інвестиційного рейтингу громади; 

- проведення форуму для підприємців 

 

V. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Управління комунальним майном міста здійснюється у наступних 

напрямках: оренда майна, передача об'єктів права комунальної власності у 

постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам; 

приватизація майна; облік фінансових результатів діяльності та розподіл 

коштів, отриманих від оренди та приватизації майна. 

Одним з основних завдань міської влади є ефективне та раціональне 

використання наявних об'єктів нерухомого майна комунальної власності міста 

в інтересах збільшення надходжень до міського бюджету. 

Головне завдання – збереження, ефективне та цільове використання 

об’єктів комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 

громади. 

Основні завдання: 
- підвищення ефективності управління об’єктами комунальної форми 

власності та збільшення надходжень до міського бюджету; 

- збереження і ефективне використання комунального майна, збільшення 
надходжень до міського бюджету від його використання. 

Заходи з реалізації: 

- проведення балансоутримувачами систематичних перевірок стану 

утримання, використання та збереження комунального майна громади; 

- пошук нових об’єктів оренди та укладення нових договорів оренди, 

здійснення контролю за станом їх використання, вжиття дієвих заходів 

щодо погашення заборгованості з орендної плати. 

- при прийманні-передачі комунального майна здійснення його 

закріплення за комунальними підприємствами, установами, закладами 
на правах господарського відання чи оперативного управління шляхом 

підписання актів приймання-передачі; 

- продовження роботи щодо проведення технічної інвентаризації об’єктів 

права комунальної власності та заходів по реєстрації прав власності на 

комунальне майно; 

- виготовлення технічних паспортів на об’єкти комунальної власності; 



- удосконалення форм контролю за виконанням умов договорів оренди 

майна комунальної власності; 

- вжиття заходів щодо недопущення виникнення заборгованості з 
орендних платежів та погашення заборгованості минулих років, 

 

Баранівська громада позиціонує себе як осередок органічного 

агробізнесу. В рамках проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу 

Баранівської міської ОТГ» ведуться роботи по зведенню та обладнанню 

комплексу будівель ринку органічної продукції, а саме: 

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

Проблемні питання розвитку: 

- обмеженість коштів на фінансування будівництва нових об’єктів; 

- недоліки у законодавчій системі, щодо проведення тендерних торгів; 

Основні напрямки діяльності: 
- будівництво ринку органічної продукції та встановлення холодильного 

обладнання для зберігання органічних ягід;; 

- створити дискусійні майданчики для залучення мешканців громади до 
планування; 

- виготовлення проектно- кошторисних документацій; 

- підтримка соціального підприємництва. 

 

В рамках проекту створено КУ «Агенція місцевого розвитку». Метою 

установи є: 

 

a. розробка та сприяння реалізації стратегії розвитку об’єднаної 

територіальної громади ,надання аналітичної підтримки цьому 

процесу,залучення позабюджетних фінансових ресурсів та інвестицій. 

b. налагодження партнерських відносин з містами побратимами та 

донорськими організаціями 

c. моніторинг грантових пропозийцій та подання заявок на грантові конкурси 

для фінансування потреб громади 

d. сприяння становленню соціального підприємництва як можливості 

самозайнятості та покращення фінансового стану сільського населення. 

e. сприяння сталому економічному розвитку об’єднаної територіальної 

громади у підтримці малого та середнього бізнесу. 

d Консультування мешканців громади щодо започаткування підприємницької 

діяльності 

 

Проблемні питання: 

a. в результаті ряду ознайомчих семінарів та одного пілотного тренінгу 

проявилась дуже низька активніть та слабка підприємливість місцевих 

мешканців, неготовність до змін, обмеженість в знаннях щодо відкриття 

власної справи. Все це спричиняє страх до реалізації підприємницького 

потенціалу. 



b. Утворені сільсько-господарські кооперативи наразі не можуть самостійно 

функціонувати через слабку активність мешканців громади, брак 

фінансових ресурсів для подальшого розвитку та пандемія 2020 року. 

c. Проблема довіри і як наслідок співпраці між представниками малого та 

середнього бізнесу та органами місцевого самоврядування посилена 

недовірою до державних органів та програм. 

d. виділення фінансування на реалізацію двох проєктів “Бюджет участі 2019” 

- 180 тис. грн. 

 

Цілі та завдання на 2021 рік: 
 

a. Для зацікавлення до підприємницької діяльності, необхідний комплексний 

підхід у зміні свідомості населення: 
 

1. прописати функції фахівця з організації навчальних програм та 

необхідні ресурси для залучення кваліфікованих трененрів 

2. розробити механізм стимулювання молоді до підприємницької 

діяльності. 

b. Для завершення становлення організаційної та фінансової моделі 

кооперативів необхідно: 

1. проводити регулярні навчання членів кооперативів на базі бізнес- 

інкубатору 

2. сприяти створенню сімейних молочних ферм 

3. Галузь сільського зеленого туризму. 

4. забезпечити виконання проведення конкурсу та фінансування 

переможців згідно “Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу 

Баранівської міської об’єднаної громади за пріоритетними напрямками на 

період до 2023 року” 

c. Для ефективної діяльності агенції як консультативно-дорадчого центру 

для підприємців необхідно забезпечити фінансування з місцевого 

бюджету трьох вакантних посад, однієї з умов грантового договору 

ENI/2017/392-857 від 29.12.2017 р.,а також видатків на оплату енергоносіїв 

та інтернет. 

Очікувані результати: 
a. Заохочення молоді до підприємницької діяльності з метою отримання 

прибутку. 

b. Створення нових робочих місць 

c. Збільшення доходів місцевого бюджету від новостворених бізнесів (ФОП, 

ТОВ, ПП , ФГ тощо) 

d. Збільшення кількості сімейних молочних ферм 
e. Розробка та впровадження плану громадської безпеки Баранівської міської 

територіальної громади на 2021рік. 

f. Створення осередку спілкування на селі для вразливих верст населення в 

смт. Полянка з метою зменшення сімейних конфліктів в родинах де є 

ветерани та учасники АТО. Створення національно-патріотичного гуртка 



для молоді, залучення ветеранів АТО до громадського життя села, 

зменшення соціальної напруги на селі 

 

КП «Баранівський міжшкільний ресурсний центр» 
У новому 2021 році заплановано збільшити продуктивність 

підприємства : 

Виготовлення сувенірної продукції, речей домашнього вжитку та декору 

для жителів громади та юридичних осіб. Із міською радою планується 

заключити договір на вирощення квітів для озеленення громади. Також було 

проведено переговори із підприємцями громади, і не лише Баранівською, про 

надання їм на реалізацію свіжо молодих пагонів рослин (зелень). Тепличним 

коворкінгом і на далі буде проводитися навчальні процеси, планується 

проводити дослідницьку роботу у сфері грибництва. 

Технічний та швейний коворкінг не мають можливостей проводити 

навчання (крім гуртків) у зв’язку із цим плануємо передати для освітянського 

процесу техніку школам отг, яка не використовується у комерційній частині 

підприємства. 

 

VI. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ 

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, у тому 

числі реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків, модернізація 

та розвиток централізованих систем водопостачання, водовідведення, 

оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та 

регулювання споживання води, підвищення якості надання житлово- 

комунальних послуг, зокрема забезпечення споживачів якісною питною 

водою, створення об’єднань співвласників багатоповерхових житлових 

будинків – реалізація цих завдань дозволить забезпечити підвищення 

надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення 

якості житлово-комунального обслуговування населення. 

 

Водопровідно-каналізаційне господарство. 

КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, лазні , готелю, реалізацію піску, 

своєчасно в робочому режимі проводяться роботи по усуненню аварійних 

ситуацій на окремих ділянках водопровідних мереж, які мають значний термін 

експлуатації. 

Тарифи в 2020 році на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення діючі з 01.03.2019р., а саме: 

населення – водопостачання – 15,50 грн., водовідведення – 19,90 грн., в с. 

Зеремля – 18,00 грн., 
юридичні та інші споживачі – водопостачання – 24,72 грн., 

водовідведення – 30,18 грн., 

різниця в тарифах для населення складає – водопостачання – 9,22 грн./м3, 

водовідведення – 10,28 грн./м3. 



В 2021 році необхідно переглянути тарифи на послуги водопостачання та 

водовідведення, для недопущення збитковості підприємства. 

В 2021 році потрібно провести капітальний ремонт водонапірної башти в 

м. Баранівка, яка введена в експлуатацію в 2007 році. 

Також комунальне підприємство планує провести ремонти двох мулових 

майданчиків, первинного відстійника, лотків контактних резервуарів, а також 

частини випускного колектора очисних споруд (протяжністю близько 200 

м.п.). 

 

Благоустрій 

Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою 

Баранівської міської ради створено з метою надання адміністративних 

послуг фізичним та юридичним особам з питань ЖКГ та благоустрою, 

зокрема : 

- збір, перевезення, зберігання та захоронення твердих побутових відходів; 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ; 

- утримання території міста в належному санітарному стані; 

- благоустрій автошляхів, тротуарів, кладовищ, пляжів , і т.д.; 

- озеленення територій; 
- надання адміністративних послуг з видачі довідок, виготовлення 

ксерокопій , та ін.; 

- надання ритуальних послуг (копання та прибирання могил ); 

- надання послуг ринку. 
Спецавтомобілем (автовишка), здійснюються висотні роботи, в тому 

числі зрізання аварійних дерев на території Баранівської громади. 

Суб’єктом господарювання у межах м.Баранівка та ОТГ на ринку 

послуг у сфері поводження з побутовими відходами ( збирання, зберігання, 

перевезення та захоронення твердих побутових відходів) є Баранівська 

міська рада, відділ благоустрою та житлово-комунального господарства. 

У Баранівці діє лише одне міське паспортизоване місце видалення 

відходів ( звалище побутових відходів) площею 2.6 га, власником якого є 

Баранівська міська рада. 

По ТГ зареєстровано 23 сміттєзвалища площею 10,97 га, з них 22 - 

паспортизовані, разом – 24 сміттєзвалища загальною площею 13,57 га, не 

паспортизоване сміттєзвалище в с.Йосипівка. 

По Баранівській ТГ  налагоджено лише централізоване  збирання , 

перевезення, зберігання та захоронення твердих побутових відходів. На 

роботах з вивезення твердих побутових відходів задіяно три сміттєвози і 

трактор МТЗ-82 ( на заміні), при потребі автомобіль КамАЗ 3511, які 

курсують згідно з графіком та схемою санітарної очистки міста, 

затвердженими міським головою. Налагоджено облік прийнятих відходів. 

Особлива увага приділяється роботі у галузі дорожнього господарства 

та освітлення вулиць міста та населених пунктів ОТГ. Ремонтні роботи 

передбачають проведення ямкового ремонту , грейдерування вулиць або 

ремонт дорожнього покриття шляхом підсипання щебенем або щебеневою 



сумішшю. З метою забезпечення покращення освітлення вулиць міста та 

сіл по старостатах Баранівської ОТГ проводяться відповідні роботи по 

ремонту ліній електропередач вуличного освітлення, заміна ламп та 

ліхтарів, встановлюються лічильники та інше електрообладнання , яке 

вийшло з ладу. 

Головна мета: 

Благоустрій населених пунктів ОТГ. 
Це пов’язано з тим, що благоустрій населених пунктів безпосередньо 

пов’язаний із життєдіяльністю населення і включає в себе утримання 

територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, 

збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, 

інших природних комплексів і об'єктів, організацію належного утримання та 

раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та 

об'єктів природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого 

призначення, створення умов для реалізації прав суб'єктами у цій сфері. Також 

передбачає розвиток дорожньо-мостового господарства, зовнішнє 

освітлення, озеленення та комплексний благоустрій, санітарну очистку та 

поводження з відходами, а також належне утримання місць відпочинку 

громадян, прибудинкових територій , будівель і споруд , благоустрій місць 

поховань , об’єктів поводження з тваринами ,тощо. 

Розвиток населених пунктів потребує активізації зусиль в першу чергу 

на місцевому рівні – з боку органів місцевого самоврядування, щодо 

належного утримання та використання об’єктів благоустрою та іншої 

інфраструктури. Благоустрій – це візитка картка кожного населеного пункту. 

Перше враження кожного з нас складається саме з того який у ньому 

благоустрій, як виглядають дороги,тротуари, зупинки, фасади будинків, 

зелені насадження, як освітлюються вулиці, який його санітарний стан та 

багато іншого. А тому й оцінка роботи місцевої влади в значній мірі 

залежить від  зовнішнього вигляду населеного пункту. 

 

Проблемні питання 

1. Проблема, яка потребує невідкладного вирішення, - фінансування 

заходів із запровадження роздільного збирання ТПВ. Як відомо, малі міста, 

у тому числі й Баранівка, не забезпечені достатніми фінансовими та 

матеріальними ресурсами на впровадження вищезгаданих заходів. У той же 

час Закон України «Про відходи» зобов’язує органи місцевого 

самоврядування невідкладно розпочати робот з організації роздільного 

збирання ТПВ на підвідомчих територіях. Зокрема, для цих цілей необхідно 

закупити відповідні контейнери, спецавтомобілі, облаштувати сортувальну 

станцію або лінію, закупити необхідне обладнання пресування пластикової 

тари тощо. На це потрібні чималі кошти, які на даний час відсутні у 

міському бюджеті. Тому необхідно вирішити питання щодо надання 

державних субвенцій місцевим бюджетам на придбання техніки та 

обладнання для роздільного  збирання ТПВ. 



2. Основною проблемою функціонування ринків збирання, вивезення, 

перероблення захоронення,утилізації та роздільного збирання ТПВ на 

території м.Баранівка та ОТГ є 100-відсоткове охоплення споживачів 

цих послуг договорами. На даний час договірними відносинами у цій сфері 

охоплено 80% населення по місту та 59,8% по старостатах ОТГ. Як 

результат - виникнення стихійних сміттєзвалищ вздовж доріг, берегів річок 

та на пустирях, куди виносять сміття ті, хто не уклав відповідні угоди. Дане 

питання можна вирішити тільки на державному рівні шляхом внесення 

відповідних змін до Закону України «Про відходи» із запровадженням 

норми щодо обов’язковості укладання договорів з надавачами послуг 

збирання, вивезення, перероблення, захоронення та утилізації ТПВ. 

3. Одним із варіантів вирішення проблеми щодо збирання, вивезення, 

перероблення, захоронення , утилізації та роздільного збирання ТПВ є 

запровадження загальнодержавного збору за забруднення навколишнього 

середовища як для суб’єктів господарювання, так і для населення, кошти 

від якого направляти органам місцевого самоврядування на ліквідацію 

несанкціонованих звалищ, запровадження роздільного збирання ТПВ тощо. 

4. Важливою проблемою на ринках збирання, вивезення (перевезення), 

перероблення ( оброблення), захоронення та утилізації твердих 

побутових відходів є щорічне зростання обсягів ТПВ, що з часом може 

призвести до перевантажень діючих місць видалення відходів та 

засміченості ними територій. Для вирішення цієї проблеми необхідно 

розпочати будівництво в Україні ряду сміттєпереробних заводів, а також на 

законодавчому рівні заборонити використання в Україні пластикової та 

поліетиленової тари. Запровадження цих заходів дасть змогу суттєво 

знизити обсяги ТПВ, а відповідно й зменшити рівень забрудненості ними 

навколишнього природного середовища. 

5. Капітальний ремонт доріг . 

 

Цілі та завдання 

1. Подальше налагодження на території Баранівської ОТГ роздільного 

збирання ТПВ . 

2. Продовження роботи щодо обов’язковості укладання населенням ОТГ 

договорів на збирання, вивезення та захоронення ТПВ. 

3. Запровадження енергозберігаючих джерел світла, модернізація 

електромереж зовнішнього освітлення та технічного переоснащення у цій 

сфері. 

4. Проведення капітального та поточного ремонту доріг. Стан вулиць і 

доріг населених пунктів ОТГ, у значній своїй кількості, можна визнати 

незадовільним. Одним з головних недоліків є поганий стан дорожнього 

покриття (руйнація, пошкодження), яке не забезпечує безпеку дорожнього 

руху. 

5. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 
6. Озеленення та благоустрій території ОТГ. 



6. Проведення комплексу робіт щодо видалення на території ОТГ 

аварійно - небезпечних зелених насаджень та зелених насаджень, які 

досягли вікової  межі  . 

 

Очікувані результати 

У разі виконання поставлених завдань очікується покращення 

санітарного стану та мікроклімату населених пунктів ОТГ, збереження 

об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх 

раціональне використання, належне утримання та охорона, створення 

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

 

Енергозабезпечення та енергозбереження 

Енергозабезпечення 

Основним завданням у сфері енергозабезпечення залишається надійне та 

безперебійне забезпечення споживачів громади енергоносіями. Здійснення 

заходів щодо: 

- моніторингу обсягів споживання та стану розрахунків закладів 

бюджетної сфери за використані енергоносії, забезпечить дотримання 

затверджених лімітів споживання енергоносіїв розпорядниками 

бюджетних коштів; 

- забезпечення своєчасної та повної оплати усіма категоріями споживачів 

громади вартості спожитих енергоносіїв, що сприятиме підвищенню 

рівня розрахунків за спожиті енергоносії та безперебійному 

енергозабезпеченню населених пунктів громади. 

Енергозбереження 

Одним із пріоритетних напрямків роботи міської ради є підвищення 

ефективності використання та економії енергетичних ресурсів з метою 

зменшення тепловитрат будівель комунальної форми власності та економії 

бюджетних коштів. 

Щодо основних проблемних питань, які потребують вирішення у 2021 

році: 

- остаточна заміна застарілих приладів освітлення на LED-аналоги (у 

першу чергу – по відділу освіти та вуличному освітленні); 

- подальша робота щодо удосконалення системи управління вуличним 

освітленням (придбання засобів керування, а при наявності фінансових 

ресурсів – впровадження автоматизованої системи керування з 

використанням програмного забезпечення та дистанційного обліку); 

- виділення коштів на модернізацію систем опалення комунальних 

будівель (теплоізоляція трубопроводів, встановлення 

внутрішньобудинкових систем регулювання, технічне обслуговування 

котельного обладнання); 

- впровадження проектів з комплексної термомодернізації будівель (із 

залученням державних субвенцій, пільгових кредитів та грантових 

коштів). 



VII. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

У зв’язку із утворенням Баранівської територіальної громади, виникла 

необхідність у розширенні структури чисельності апарату виконавчого 

комітету Баранівської міської ради, що тягне за собою створення належних 

умов для підвищення ефективності діяльності органів місцевого 

самоврядування, поліпшення матеріально-технічного забезпечення для 

вирішення ними питань громадського значення. 

Основні завдання: 
- поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи органів 

місцевого самоврядування (ремонт приміщення, придбання автомобіля, 

придбання комп’ютерної та оргтехніки, обладнання та ін.); 

- організація та проведення органами місцевого самоврядування 

урочистих заходів та конференцій; 

- організація прийому та перебування офіційних делегацій та 

налагодження зв’язків з іншими громадами та містами; 

- сплата членських внесків до Асоціацій, учасником яких є міська рада; 

- підвищення рівня кваліфікації спеціалістів органів місцевого 

самоврядування; 

- проведення конкурсів і нагород Баранівської міської ради. 

Очікувані результати: 
- покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого 

самоврядування; 

- створення прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого 

самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевої ради; 

- підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого 

самоврядування та депутатів; 

- створення належних умов для реалізації органами місцевого 

самоврядування прав та повноважень, визначених чинним 

законодавством України; 

- вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого 

самоврядування. 

 
 

VIII. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

На постійному контролі у Баранівській міській раді перебувають 

питання соціального захисту населення. 

1. Основними завданнями Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради є: забезпечення реалізації державної соціальної 

політики на території Баранівської ОТГ у сфері соціального захисту 

населення. Програми соціального захисту населення розроблені для 

підтримки малозабезпечених мешканців громади, людей похилого віку, 

ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної 

операції, громадян окремих пільгових категорій та внутрішньо переміщених 

осіб. Програмами визначено низку заходів щодо поліпшення та вдосконалення 



роботи органів місцевого самоврядування, громадських інституцій щодо 

підтримки найбільш незахищених верств населення, а саме тієї категорії 

громадян , які за віком чи за станом здоров’я, або у зв’язку з ситуацією, що 

склалася на ринку праці, перебувають у скрутному становищі. 

Незважаючи на те, що держава докладає зусиль по соціальному захисту осіб, 

які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги, 

залишається ще ряд проблем, які потребують розв’язання на місцевому рівні, 

в тому числі і за рахунок коштів місцевого бюджету. 
 

2. Метою Програм є: 

 вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення 

громади; 

 сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених 

верств населення шляхом їх соціальної підтримки; 

 надання адресної допомоги найбільш незахищеним верствам населення; 

 вирішення питань соціально-побутового та медичного обслуговування 

громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

 надання соціальних послуг з урахуванням визначення потреб та 

сприяння розвитку системи надання соціальних послуг; 

 забезпечення соціального захисту осіб, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної 

операції; 

 забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального 

захисту; 

 координація дій органів виконавчої влади та громадських організацій, 

діяльність яких має соціальну спрямованість. 
 

Для забезпечення досягнення мети Програм передбачено виконання 
наступних завдань: 

 

 забезпечення державних гарантій з питань соціального захисту 

населення; 

 формування комплексної системи соціального захисту громадян, які 

потребують соціальної підтримки; 

 удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш 

вразливим верствам населення, посилення адресної спрямованості; 

 підвищення якості соціального обслуговування громадян, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; 

 подовження роботи щодо удосконалення якості надання соціальних 

послуг та сприяння розвитку системи надання соціальних послуг; 

 підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких 

має соціальне спрямування; 

 створення умов для  максимально раціонального та економного 

використання коштів місцевого бюджету, спрямованих на сферу 



соціальної допомоги, залучення додаткових, у тому числі благодійних 

ресурсів, розвиток ділової та творчої активності громадян. 
 

3. Проблемні питання. 
 

3.1. Завершення капітального ремонту багатофункціонального центру 

реабілітації . Потреба в коштах складає 200,0 тис.грн. 
 

3.2. Ремонт покрівлі приміщення, яке знаходиться за адресою вул. Соборна, 
55 (приміщення «Червоного хреста»), в якому заплановано надання 

додаткових послуг особам, які потребують їх згідно чинного законодавства. 

Орієнтовна потреба в коштах складає 420,0 тис.грн. 
 

3.3. Для підвищення доступності та якості послуг соціального захисту і 

соціального забезпечення заплановано: 
 

-Продовжувати виїзні форми роботи Центру реабілітації (з 

використанням "соціального таксі" та інформуючи відповідного 

сімейного/дільничного лікаря). 
 

-Співпраця між Центром реабілітації та Центром первинної медико- 

санітарної допомоги щодо направлення лікарями первинної ланки пацієнтів до 

Центру реабілітації та щодо участі лікарів ЦПМСД у моніторингу якості 

роботи Центру реабілітації 
 

-Співпраця багатофункціонального центру реабілітації з БМРЦ з метою 

залучення дітей з інвалідністю для участі в проведенні кокоркінгів, з метою 

соціалізації 
 

-Придбання житла для осіб з числа дітей сиріт та покращення їх житлових 
умов. 

 

В результаті виконання запланованих заходів, передбачається досягти 

слідуючих результатів: 
 

№п/п Показник результативності Одиниця 
виміру 

усього 

1. Відсоток осіб, охоплених соціальним 

обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які 
потребують соціальні послуги 

% 100 

2. Чисельність осіб, забезпечених соціальним 
обслуговуванням (наданням соціальних послуг) 

осіб 286 

3. Чисельність дітей   з   інвалідністю,які   потребують 
реабілітаційних послуг 

осіб 120 

4. Відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними 

послугами до загальної чисельності осіб, які 
потребують даної послуги 

% 83 



5. Кількість громадських організацій ветеранів і осіб з 

інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість, які забезпечені фінансовою 

підтримкою 

Од. 2 

6. Питома вага кількості осіб, постраждалих внаслідок 

ліквідації аварії на ЧАЕС, які зареєстровані на 

території громади, і потребували фінансової 

підтримки по відношенню до кількості осіб, які 

забезпечені фінансовою підтримкою 

% 100 

7. Кількість осіб, які потребують послуги соціального 
представника на рік 

осіб 122 

8. Відсоток фактичного забезпечення соціальними 
послугами осіб, які їх потребують 

% 100 

9. Чисельність осіб, забезпечених соціальним захистом 
(наданням матеріальної допомоги) 

осіб 60 

10. Відсоток осіб, охоплених соціальною послугою до 

загальної чисельності осіб, які потребують соціальні 

послуги 

% 100 

Реалізація Програм соціального захисту дозволить: 

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

інвалідам війни, учасникам бойових дій та учасникам 

антитерористичної операції; 

 підвищити якість та рівень задоволення потреб отримувача соціальних 

послуг; 

 збільшити кількість осіб, охоплених соціальними послугами; 
 розвиватися благодійництву у сфері надання різних видів допомоги та 

послуг соціально вразливим верствам населення; 

 поліпшити стан соціальної захищеності сімей з дітьми, інвалідів, 

учасників АТО, ветеранів війни, ветеранів праці та осіб похилого віку; 

 підвищити якість життя внутрішньо переміщеним особам. 
 

Служба у справах дітей Баранівської міської ради забезпечує 

виконання функцій соціального захисту дітей громади, враховуючи кількість 

дитячого населення ОТГ, що складає близько 65% від загальної кількості 

дитячого населення району. 

Станом на 31.12.2020 року на первинному обліку служби у справах дітей 

перебуває 88 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 

влаштовані до сімейних форм виховання 86 дітей, підлягають усиновленню 16 

дітей. 

Службою здійснюється нагляд за 9 усиновленими дітьми до досягнення 

ними 18-річного віку. 

На території громади функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 

9 дітей. 

У 2020 році на первинний облік служби у справах дітей поставлено 28 

дітей, з них 20 влаштовані під опіку/піклування. 



Станом на 31.12.2020 року на обліку дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах служби у справах дітей перебуває 64 дітей із 25 сімей. 

1. Мета (основні пріоритети): 

- захист прав та законних інтересів дітей в громаді, 

зокрема щодо недопущення та подолання складних життєвих 

обставин; 

- захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- розвиток сімейних форм влаштування дітей, які 

залишились без піклування батьків. 

2. Проблемні питання: 

- недопущення потрапляння дітей з громади до інтернатних 

закладів; 

- забезпечення дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа житлом або соціальним 

житлом після досягнення ними повноліття. 

3. Цілі та завдання на 2021 рік: 

- пошук кандидатів в патронатні вихователі, прийомні 

батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники; 

- недопущення потрапляння дітей з громади до закладів 

інституційного догляду та повернення дітей, які влаштовані в такі 

заклади в громаду з метою виховання в сімейному оточенні; 

- забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа соціальним житлом з 

фонду житла соціального призначення, житлом з наданням їм у 

власність або компенсації за неотримання житла, проведення 

ремонту або реконструкції наявного в них житла; 

- мінімізація впливу негативних соціальних факторів 

оточуючого та сімейного середовища на дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, профілактика та подолання 

складних життєвих обставин. 

 

IХ. НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

За 2020 рік через центр надання адміністративних послуг 

громадянам було надано 12 474 послуги за 123 видами, а саме: 

Головна мета розвитку ЦНАП – створення доступних та комфортних 

умов для отримання громадянами широкого переліку адміністративних послуг 

в одному місці. 

Проблемні питання – завершення будівництва «Прозорого офісу» з метою 

надання громадянам доступних і якісних адміністративних послуг в одному 

приміщенні та заповнення вакансії державного реєстратора речових прав на 

нерухоме майно. 

Основне завдання ЦНАПу на 2021 рік – забезпечити доступність жителів 

усіх населених пунктів до отримання адміністративних послуг, в тому числі 

через відділені робочі місця. 



Очікуваний результат – отримання громадянами більш широкого 

переліку адміністративних послуг в одному місці, забезпечення меблями та 

оргтехнікою робочих місць адміністраторів ЦНАП. 

Для досягнення результату необхідне фінансове забезпечення за рахунок 

міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

Х. КУЛЬТАРА, РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА 

СПОРТУ 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту (далі по тексту - Відділ) є 

виконавчим органом Баранівської міської ради, створений Баранівською 

міською радою, підзвітний і підконтрольний їй. Підпорядковується 

відповідним органам виконавчої влади щодо здійснення делегованих 

повноважень. 

Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 

установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм 

найменуванням. 

Засновником Відділу є Баранівська міська рада, яка здійснює контроль 

за його діяльністю. 

Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої 

самореалізації кожного громадянина, забезпечення в межах визначених 

законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, 

державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, розвитку фізичної культури 

та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, 

через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення 

потреб та інтересів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 

Робота установ культури громади спрямована на задоволення потреб людини 

у розвитку своєї особистості, творчого потенціалу, збереження і примноження 

національного скарбу-фольклору, збереження історико-культурної спадщини, 

естетичного виховання і навчання дітей, потреб у спілкуванні. 

Особливий акцент у роботі закладів культури – це робота з дітьми та молоддю, 

створення умов для їх духовного і творчого зростання та збагачення на кращих 

зразках української та світової культури. Створення умов для розвитку 

особистості і творчої самореалізації кожного громадянина, забезпечення в 

межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері 

культури, державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, розвитку 

фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і 

місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів 

для задоволення потреб та інтересів Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

Цілі та завдання на 2021 рік 

 
 

мистецьких заходів 

на 2021 рік 



№ 
п/п 

Зміст заходу Термін 
проведення 

Відповідальні за 
проведення 

1. Урочистості з нагоди Дня соборності 
України. Покладання квітів до пам’ятника 

Т.Г.Шевченку 

22.01 Відділ культури, МБК 

2. Вшанування пам’яті жертв Голокосту 27.01 Відділ культури, МБК 

3. День народження А.М.Пашкевича 11.02 Відділ культури, МБК 

4. Розважальна програма до Дня Святого 
Валентина 

14.02 МБК, КУ громади 

5. День вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав. Покладання квітів 

до пам’ятного  знаку воїнам – афганцям 

14.02 Відділ культури, МБК 

6. День героїв Небесної Сотні 20.02 Відділ культури, МБК 

7. Тематичний концерт до Міжнародного Дня 
прав жінок і Миру 

08.03 Відділ культури, МБК, 
КУ громади 

8. Урочистості до Дня народження 
Т.Г.Шевченка « Нас єднають думи 

Кобзаря» та покладання квітів до 

пам’ятника (Флешмоб – «Принеси 

«Кобзаря» та прочитай улюблений вірш 

Т.Г.Шевченка); 

09.03 Відділ культури, МБК 

9. Обласний фестиваль-конкурс хорової пісні 
пам’яті А.Пашкевича «Мамина вишня» 

24.04 Відділ культури, МБК, 
КУ громади, школа 

мистецтв, бібліотека 

для дорослих та дітей 

10. Тематичні заходи до 35-річчя 
Чорнобильської трагедії 

26.04 Відділ культури, МБК 

11. Урочистості з нагоди відзначення Дня 
пам’яті і примирення та Перемоги 

українського народу над фашизмом у ІІ 

світовій війні 

08.05 
09.05 

Відділ культури, МБК, 
КУ громади 

12. День матері на базі Берестівського 
старостинського округу (СБК 

с.Мирославль) 

09.05 Відділ культури, МБК, 
клубні заклади сіл 

Берестівка та 

Миросласль 

13. Заходи по відзначенню Дня Європи 15.05 Відділ культури, МБК 

14. Тематичні заходи до Дня Героя 23.05 Відділ культури, МБК 

15. День скорботи і вшанування пам’яті жертв 
війни в Україні 

22.06 Відділ культури, МБК 

16. Заходи до Дня молоді та до Дня Конституції 28.06 Відділ культури, МБК 

17. День рибалки на базі Смолдирівського 
старостинського округу 

05.07 Відділ культури, МБК, 
СБК с.Смолдирів 

18. Театралізоване дійство до Свята Івана 
Купала 

07.07 МБК, КУ громади 

19. Свято Рушника (на базі Кашперівського 
старостинського округу); 

12.07 СБК с.Кашперівка, 
відділ культури 

20. Святкування Дня Села смт Полянка та 
Свято Врожаю 

22.08 (3-я 
неділя) 

Відділ культури, МБК 
БК смт Полянка 

21. Урочистості з Дня Державного Прапора 
України та 27-ї річниці Незалежності 

України 

23.08 
24.08 

Відділ культури, МБК 
клубні заклади громади 



22. Святкування Дня села (с.Марківка, 
с.Глибочок) 

28.08 Відділ культури, 
СБК с.Марківка 

23. Вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО 
(мітинг та покладання) 

29.08 Відділ культури, МБК 

24. Урочистості до Дня міста 11.09 Відділ культури, МБК 

25. Святкування Дня села: 

с.Табори 

с.Йосипівка 

с.Мирославль 

 

11.09 

27.09 

27.09 

Відділ культури, 

СК с.Табори 

СК с.Йосипівка 

СБК с.Мирославль 

26. День працівників соціальної сфери 07.10 Відділ культури, МБК 

27. Святкування Дня Села: 
с.Берестівка 

 

08.10 
Відділ культури, 
СК с.Берестівка 

28. Святкування Дня села: 
(с.Суємці, с.Климентіївка, с.Жари, с.Вірля, 

09.10 Відділ культури, МБК 

СБК с.Суємці, СБК 

с.Климентіївка, СК 

с.Жари, СК с.Вірля 

29. Урочистості до Дня Захисника України 
(покладання квітів) 

14.10 Відділ культури, МБК 

30. Святкування Дня села: 
с.Гриньки, с.Кашперівка, с.Озерянка, 

Зеремля, с.Острожок 

14.10 Відділ культури, МБК 

с.Гриньки, СБК 

с.Кашперівка СК 

с.Озерянка 

с.Зеремля 

с.Острожок 

31. День визволення України від німецько – 
фашистських загарбників (покладання 

квітів) 

28.10 Відділ культури, МБК 

32. Урочистості до Дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

09.11 Відділ культури, МБК. 
КУ громади, Школа 

мистецтв 

33. День гідності та Свободи 21.11 Відділ культури, МБК 

34. Святкування Дня Села: 

с.Стара Гута 

21.11 Відділ культури, 

с.Стара Гута 

35. День пам’яті жертв Голодомору на базі 
Полянківського старостинського округу 

27.11 Відділ культури, МБК 
БК смт Полянка 

36. День місцевого самоврядування 07.12 Відділ культури, МБК 

37. День вшанування учасників ліквідації на 
ЧАЕС 

14.12 Відділ культури, МБК 

38. Урочисте відкриття міської Новорічної 

ялинки та резиденції Святого Миколая 

19.12 Відділ культури, МБК. 

КУ громади 

39. Організація та участь у творчих проектах 

(фестивалях, оглядах-конкурсах, святах) 

обласного, Всеукраїнського, Міжнародного 

значень 

Протягом 

року 

Відділ культури 

40. Відзначення професійних та інших свят (за 

згодою та за окремим графіком) 

Протягом 

року 

Відділ культури 

 

 

 

Школа мистецтв Баранівської міської ради 



№ 

п/п 
Зміст заходу 

Термін 

проведення 

Відповідальні за 

проведення 

1. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості, присвяченого 

Шевченківським дням, м.Житомир 

січень Ейсмонт Ю.С. 
Маліцька О.М. 

2. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 
за молодіжною програмою УФК «Нові 

імена України» 

лютий Ейсмонт Ю.С. 
Маліцька О.М. 

3. Обласний огляд конкурс ансамблевої гри 
серед учнів ШЕВ 

лютий Ейсмонт Ю.С. 
Маліцька О.М. 

4. Обласний фестиваль дитячої та юнацької 
хорової творчості 

лютий Ейсмонт Ю.С. 
Маліцька О.М. 

5. Міжнародний конкурс юних 
піаністів ім. С. Ріхтера 

18-20 
березня 

Ейсмонт Ю.С. 
Маліцька О.М. 

6. Обласний конкурс хореографічного 
мистецтва «У ритмі танцю» 

березень Ейсмонт Ю.С. 
Маліцька О.М. 

7. Обласний конкурс дитячої вокальної 

творчості 

«Казкові мелодії» 

25 березня Ейсмонт Ю.С. 

Маліцька О.М. 

8. Обласну музично-теоретичну олімпіаду 
серед учнів шкіл естетичного виховання 

1 квітня Ейсмонт Ю.С. 
Маліцька О.М. 

9. Відкритий ХІІ Всеукраїнський конкурс 
юних баяністів-акордеоністів ім. А. 

Білошицького 

26 квітня Ейсмонт Ю.С. 
Маліцька О.М. 

10. Обласний конкурс юних художників 
«Моє мальовниче Полісся» 

15 травня Ейсмонт Ю.С. 

Маліцька О.М 

11. Нарада викладачів художніх шкіл та шкіл 
мистецтв області (за згодою) 

червень Ейсмонт Ю.С. 
Маліцька О.М 

12. Відкриті концерти за участю учнів і 
викладачів школи для жителів міста 

протягом 
навчального 

року 

Ейсмонт Ю.С. 
Маліцька О.М 

13. Всім викладачам школи проводити класні 
збори з концертами учнів, бесіди на 

виховні теми, присвячені закінченню І та 

ІІ семестрів і за підсумками успішності за 

2019-2020 н.р. 

протягом 
навчального 

року 

Ейсмонт Ю.С. 
Маліцька О.М 

14. Звітні концерти школи, оркестрового, 
фортепіанного, народного, струнно- 

смичкового відділів 

І-ІІ 
семестри 

Ейсмонт Ю.С. 
Маліцька О.М 

15. Заходи з профорієнтації учнів старших 
класів 

протягом 
навчального 

року 

Ейсмонт Ю.С. 
Маліцька О.М 

 

 

 

Бібліотечні установи Баранівської міської ради 



№ 
п/п 

Назва заходу і форма роботи дата відповідальні 

1. До Дня Соборності провести цикл заходів 
на тему: «День Соборності України – 
символ національного єднання 
українського нроду». 

20.01 Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

2. «Свіча Голокосту не згасне», «Бабин Яр: 
пам’ять на тлі історії - цикл заходів до Дня 
пам’яті жертв Голокосту». 

27.01 Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

3. «Крути – наша слава, наша історія» - цикл 
заходів до Дня пам’яті героїв Крут. 

29.01 Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

4. З нагоди вшанування воїнів – 
інтернаціоналістів провести цикл заходів: 
«Трагедія і подвиг афганської війни». 

15.02 Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

5. До дня вшанування героїв Небесної Сотні 
цикл заходів: «Подвиг Небесної Сотні – 
приклад для нащадків ». 

20.02 Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

6. «Рідна, калинова, щира і чудова – все це 
наша мова» - цикл заходів до Дня рідної 
мови. 

21.02 Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

7. До 150-річчя від дня нродження Лесі 
Українки провести цикл заходів на тему: 
«Горить зоря її поезії над краєм». 

25.02 Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

8. До чергової річниці з дня народження 
Т.Г.Шевченка цикл заходів:«Тарасова доля 
– то правда жива». 

09.03 Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

9. Всеукраїнський тиждень дитячого та 
юнацького читання «Завітай у світ 
книжковий, дивовижний і казковий!» 

25.03 – 01.04 Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

10. «Чорнобиль – біль наш довічний» - цикл 
заходів до 35-річчя Чорнобильської 
трагедії. 

26.04 Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

11. «Важкий, звитяжний і жертовний щлях до 
Перемоги» - цикл зходів до Дня Пам’яті та 
Примирення. 

08.05 - 09.05 
Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

12. «Я перед нею помолюся, як перед образом 
святим» -цикл заходів до Дня Матері та 
Дня сім’ї. 

09.05 -15.05 Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

13. «Карби життєвого шляху Василя 
Стефаника» - цикл заходів до 150-річчя з 
дня народження Василя Стефаника. 

14.05 
Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

14. «Україна на шляху до Європи» - цикл 
заходів до Дня Європи. 

16.05 Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

15. «Герої живуть поруч» - цикл заходів до 
Дня Героїв. 

23.05 Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

16. До Дня Державного Прапора, 30-річчя 
Незалежності України провести цикл 
заходів: «Допоки світить праведна зоря – 
шануймо рідну Україну». 

21.08-22.08 Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

17. До 165-річчя з дня нродження Івана 
Франка цикл зходів: «Багатогранність 
таланту Великого Каменяра». 

27.08 
Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 



18. До Дня міста підготувати виставки із 
циклу «Дари осені». 11.09 

Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

19. До Дня Захисника України, Дня 
українського козацтва провести цикл 
заходів: «Від козаків – до наших днів». 

14.10 
Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

20. До дня української писемності та мови 
провести цикл заходів: «Співуча, калинова 
– наша українська мова». 

09.11 
Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

21. До Дня Гідності і Свободи провести цикл 
заходів: «Майдан. Україна. Шлях до 
свободи». 

21.11 
Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

22. До Дня пам’яті жертв Голодомору та 
політичних репресій провести цикл заходів 
: «Голодомор в Україні: пам’ять і уроки». 

28.11 
Бібліотека для 
дорослих та дітей та 
сільські бібліотеки 

 

Баранівський історико - краєзнавчий народний музей 

 
№ 
п/п 

Назва заходу і форма роботи дата відповідальні 

1. Фотодокументальна виставка до дня 
Соборності « Разом ми сила» 

11.01 Шевчук І.М. 

2. Фотовиставка з фондів музею : 
«Сторінками нашої історії » 

 

Січень м-ць 
Шевчук І.М. 

3. Фотодокументальна виставка 

присвячена життю та творчості 

А.Пашкевича: 

- «Доторкнутися до спадщини великого 

земляка». 

 

11. 02 
Шевчук І. 

Довгун О. 

Райковський В. 

4. Пам’яті Героїв Небесної Сотні: 
- Тематична година « А сотню вже 

стрічали небеса»; 

- Експозиційна виставка: « Забуттю не 

підлягає» 

19.02 Шевчук І. 

Рудківська Г. А. 

Райковський В. 

5. Поетична година : 
- « Світ поезії Т. Шевченка та 

Л. Українки» 

Березень м-ць Шевчук І. 

Родигіна Т. 

Рудьківська Г. 

Довгун О. 
Нікітчина Л. 

6. Фотовиставка з фондів музею: 
- «Де народився там і пригодився» 

 

Березень м-ць 
Родигіна Т. 
Шевчук І. 

7. Тематична фотодокументальна виставка : 
- «Чорнобильська земля» 

Вечір – спогад: 
- «Зустріч у колі друзів» 

26. 04 Шевчук І. 

Рудьківська Г. 

Нікітчина Л. 

8. Фотовиставка: 
- «Той день в історії» присвячена Дню 

праці. 

 

30. 04 
Шевчук І. 

9. До дня Пам’яті та примирення: 

- фотодокументальна виставка: « Пам'ять 

не згасне» 

 

06.05 
Шевчук І. 

Рудьківська Г. 

10. До дня Матері: Декоративно - прикладна 
виставка майстринь «Мамині руки» 

 

Травень м-ць 
 

Шевчук І. 



   Хіміч Л. 

11. До дня музеїв день відкритих дверей: 
«Подаруй музею свою історію» 

відвідування музейних закладів 

безкоштовно. 

18.05 Шевчук І. 

Родигіна Т. 

12. До дня Героя: 
- експозиційна виставка «Дякуємо за 

мужність земляки» 

- зустрічі з учнівською молоддю. 

 

29. 05 
Шевчук І. 

Рудьківська Г. 

13. Фотовиставка дитячих робіт за попередні 
літа 

Червень м-ць. Шевчук І. 
Рудьківська Г. 

14. До дня Конституції виставка 
- «Право жити в Україні» 

26.06 Шевчук І. 

15. Пошукова робота Протягом липня 
місяця 

Шевчук І.М. 

16. До дня фотографа фотовиставка з 

фондів музею: « Наша  історія у 

фотографіях» 

Липень м-ць Шевчук І. 

17. Пошукова робота Протягом серпня 
місяця 

Шевчук І.М. 

18. Фотодокументальна, та художня виставки 

до дня Незалежності: 

- « Моя України красива та незалежна » 

23.08 Шевчук І. 

Родигіна Т. 

19. Виставка робіт сакрального мистецтва. Протягом вересня 
місяця 

Шевчук І.М. 

20. До дня міста виставка – фото колаж: 
- « Моє  рідне місто» 

 

21.09 
Шевчук І.М. 

21. До дня партизанської Слави година 

пам’яті: 

- «Подвиг мого діда» 

- фотодокументальна виставка 

присвячена партизанам. 

22.09 Довгун О. 

Шевчук І. 

Рудьківська Г. 

22. Пошукова робота Протягом вересня 
місяця 

Шевчук І.М. 

23. До дня Козацької Слави тематична 

година : « Славний козацький рід» 

- зустріч з героями, бійцями української 

армії. 

- виставка присвячена героям АТО 

09.10 -11.10 Шевчук І.М. 

Рудьківська Г. 

Райковський В. 

Довгун О. 

24. До дня визволення України від фашистів 
- фотодокументальна виставка «Битва 

за Україну» 

26.10 по 27.10 Шевчук І. 

25. Тематична година: 
- « І був Майдан….» - експозиційна 

виставка 

 

20.11 
Шевчук І. 

Рудьківська Г. 

Довгун О. 

26. Пам’яті жертв Голодомору. 
Тематичний захід, та документальна 

виставка: «За що мене убито голодом?» 

27.11 Шевчук І. 

Довгун О. 

Райковський В. 

Шляхтенко В. 



27. Фотовиставка присвячена Героям 
чорнобильцям. 

14.12 Шевчук І. М. 

28. Захід для дітей « Святий Миколай, 

діточок збирай» 

19. 12 Шевчук І. 
Рудьківська Г. 

Довгун О. 
 

Спортивні заходи 
 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

проведення 

Відповідальні за 

проведення 

1. Участь в   традиційному зимовому турнірі 

з міні-футболу серед ветеранів 40+, 50+ 
«Різдвяний марафон – 2021». 

січень 

м.Житомир 

Присяжнюк В.В. 

Драган О.М. 
Присяжнюк В.М. 

2. Участь у відкритому чемпіонаті 

Житомирської області з легкої атлетики 
серед юнаків та дівчат. 

січень 

м.Житомир 

Присяжнюк В.В. 

Мартинюк М.І. 

3. Проведення 25 Відкритого Кубкового 

турніру Баранівської ОТГ з міні-футболу 
пам’яті В.О. Хоменка. 

січень 

ФОК 
м.Баранівка 

Присяжнюк В.В. 

Драган О.М. 
Присяжнюк В.М. 

4. Проведення міжобласного турніру 

Баранівської ДЮСШ з міні-футболу серед 
юнаків пам’яті В.В. Постового. 

лютий 

ФОК 
м.Баранівка 

Присяжнюк В.В. 

Драган О.М. 
Присяжнюк В.М. 

5. Особистий чемпіонат Баранівської ОТГ 

з шахів серед чоловіків. 

лютий- 

березень 
Міський БК 

Присяжнюк В.В. 

Косинський Є.В. 

6. Відкритий      Кубок      Баранівської      ОТГ 

з волейболу серед чоловічих та жіночих 

команд пам’яті М.В. Якобчука. 

лютий 

спортивні 

зали 

Баранівського 
ліцею № 1 

Присяжнюк В.В. 

Тодоренко І.Д. 

Логвінов В.А. 

7. Участь у відкритому чемпіонаті 

Житомирської області з важкої атлетики 

серед юнаків та дівчат. 

лютий- 

листопад 

за 
призначенням 

Присяжнюк В.В. 

Мельник В.А. 

8. Участь у чемпіонаті Житомирської області 

з волейболу серед команд ДЮСШ. 

лютий- 

листопад 
м.Житомир 

Присяжнюк В.В. 

Тодоренко І.Д. 

9. Проведення обласного відкритого турніру 

з міні-футболу серед юнаків приуроченого 
пам’яті воїнам-афганцям. 

лютий 

ФОК 
м.Баранівка 

Присяжнюк В.В. 

Драган О.М. 
Присяжнюк В.М. 

10. Проведення Спартакіади Баранівської ОТГ 

серед школярів 2020-2021 навчального року. 

лютий- 

грудень 

згідно 

положення 

Присяжнюк В.В. 

11. Участь в Спартакіаді Житомирщини серед 

школярів 2020-2021 навчального року. 

лютий- 

грудень 

згідно 
положення 

Присяжнюк В.В. 

12. Проведення Відкритого Кубкового турніру 
з міні-футболу серед ветеранів «Кубок 

Мера» на призи Баранівської міської ради. 

лютий 

ФОК 
м.Баранівка 

Присяжнюк В.В. 
Драган О.М. 

Присяжнюк В.М. 



13. Проведення Кубкового турніру з міні- 

футболу серед команд Баранівської ОТГ. 

березень 

ФОК 

м.Баранівка 

Присяжнюк В.В. 
Драган О.М. 

Присяжнюк В.М. 

14. Проведення відкритого кубкового турніру 

Баранівської ОТГ з волейболу серед дівчат 

присвяченого Дню 8 березня. 

березень 

спортивні 

зали 

Баранівського 

ліцею № 1 

Присяжнюк В.В. 

Тодоренко І.Д. 

15. Проведення відкритого турніру з тенісу 

настільного серед чоловіків на призи 

Баранівської міської ради. 

березень 

ФОК 

м.Баранівка 

Присяжнюк В.В. 

Драган О.М. 

Майданюк В.А. 

16. Участь в Кубку Житомирської області 

з футболу 2021 року. 

березень- 

травень 

згідно 

регламенту 

Присяжнюк В.В. 

Драган О.М. 

17. Участь у чемпіонаті Житомирської області 
з волейболу серед команд ДЮСШ. 

березень 
м.Житомир 

Присяжнюк В.В. 
Тодоренко І.Д. 

18. Участь в обласних змаганнях «Мама, тато, я 
– спортивна сім’я». 

квітня 

за 

призначенням 

Присяжнюк В.В. 

19. Участь в обласній дитячо-юнацькій 
футбольній лізі. 

квітень- 
листопад 

Присяжнюк В.В. 
Присяжнюк В.М. 

20. Участь у турнірі з футболу «Шкіряний м’яч 
– Кубок Coca-Cola». 

квітень- 
травень 

Присяжнюк В.В. 
Присяжнюк В.М. 

21. Участь в галузевих Спартакіадах. квітень- 
жовтень 

Присяжнюк В.В. 

22. Проведення весняної Спартакіади 

Баранівської ДЮСШ. 

квітень 
Міський 

стадіон 

Присяжнюк В.В. 
Присяжнюк В.М. 

Мартинюк М.І. 

23. Проведення Кубку Баранівської ОТГ 

з футболу «Кубок Весни». 

квітень- 

травень 

Міський 

стадіон 

Присяжнюк В.В. 

Драган О.М. 

Присяжнюк В.М. 

24. Участь в Першості Житомирської області 

з футболу 2021 року. 

травень- 

жовтень 

згідно 

регламенту 

Присяжнюк В.В. 

Драган О.М. 

25. Участь в обласному футбольному фестивалі 
«Даруймо радість дітям». 

травень 
м.Житомир 

Присяжнюк В.В. 
Присяжнюк В.М. 

26. Спортивні заходи з нагоди відзначення Дня 

Перемоги. 

травень 

Міський 

стадіон 

Присяжнюк В.В. 

27. Спортивні заходи з нагоди відзначення Дня 

Європи. 

травень 

Міський 

стадіон 

Присяжнюк В.В. 

28. Спортивні заходи з нагоди відзначення Дня 

Конституції України та Дня молоді. 

червень 

Міський 

стадіон 

Присяжнюк В.В. 

Драган О.М. 

Присяжнюк В.М. 

29. Участь у відкритому чемпіонаті 
Житомирської області з легкої атлетики 

серед юнаків та дівчат. 

липень 

м.Житомир 

Присяжнюк В.В. 

Мартинюк М.І. 



30. Спартакіада серед команд старостинських 

округів Баранівської об’єднаної 

територіальної громади присвяченої Дню 
незалежності України. 

серпень 

Міський 

стадіон 

Присяжнюк В.В. 

Драган О.М. 

Присяжнюк В.М. 

31. Проведення Кубку Баранівської ОТГ 

з футболу «Кубок Осені». 

вересень- 

жовтень 

Міський 

стадіон 

Присяжнюк В.В. 

Драган О.М. 

Присяжнюк В.М. 

32. Проведення Олімпійського тижня та 

Олімпійського уроку. 

вересень 

ЗОШ 

Баранівської 

ОТГ 

Присяжнюк В.В. 

тренери-викладачі 

Баранівської 
ДЮСШ 

33. Проведення Спартакіади Баранівської 

ДЮСШ присвяченої Дню фізичної 

культури і спорту. 

вересень 

Міський 

стадіон 

Присяжнюк В.В. 

Драган О.М. 

Присяжнюк В.М. 

Мартинюк М.І. 

34. Спортивні заходи з нагоди відзначення Дня 

захисника України. 

жовтень 

Міський 

стадіон 

Присяжнюк В.В. 

Драган О.М. 

Присяжнюк В.М. 

35. Спортивні заходи з нагоди відзначення Дня 

Збройних Сил України. 

грудень 

ФОК 
м.Баранівка 

Присяжнюк В.В. 
Драган О.М. 

Присяжнюк В.М. 

36. Проведення відкритого турніру Баранівської 

ОТГ з тенісу настільного серед юнаків та 

дівчат до 18 років присвяченого до Дня 

Святого Миколая. 

грудень 

ФОК 

м.Баранівка 

Присяжнюк В.В. 

37. Участь у відкритому чемпіонаті м.Житомира 

та ЖСДЮСШОР з легкої атлетики серед 
юнаків та дівчат «НОВОРІЧНІ СТАРТИ». 

грудень 

м.Житомир 

Присяжнюк В.В. 

Мартинюк М.І. 

38. Проведення чемпіонату Баранівської 

ДЮСШ з міні-футболу серед вікових 
груп. 

грудень 

ФОК 
м.Баранівка 

Присяжнюк В.В. 

Присяжнюк В.М. 

39. Проведення відкритого кубкового турніру 

Баранівської ОТГ з міні-футболу пам’яті 
Володимира Суса. 

грудень 

ФОК 
м.Баранівка 

Присяжнюк В.В. 

Драган О.М. 
Присяжнюк В.М. 

40. Участь в турнірах та матчевих зустрічах. Протягом 
року 

Присяжнюк В.В. 

41. Висвітлення роботи відділу в засобах 
масової інформації. 

Протягом 
року 

Всі працівники 

 

 

 

 

 

 

ХІ. ОСВІТА 

У 2020 році відділ і заклади освіти Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади працювали над реалізацією головних завдань 

державної політики в сфері освіти, приведенням системи провадження 

освітньої діяльності у відповідність до Законів України «Про освіту», «Про 



повну загальну середню освіту», упровадженням Концепції «Нова українська 

школа». 

Аналізуючи підсумки роботи усього освітянського колективу громади в 

2020 р., не зважаючи на виклики, спричинені глобальною пандемією COVID- 

19, можна констатувати, що за активної підтримки міської ради, у співпраці з 

іншими відділами та установами, батьківською громадськістю вдалося 

розв’язати багато проблемних питань і в основному забезпечити належне 

функціонування закладів освіти. 

У підпорядкуванні відділу освіти станом на 31.12.2020 року перебуває 

11 закладів загальної середньої, 13 дошкільної та 1 позашкільної освіти. 

Дошкільна освіта 

Станом на 31.12.2020 року в громаді функціонує 13 закладів 

дошкільної освіти різних типів, з них: 9 - ЗДО з режимом роботи 9-10,5 год 

та 4 – малокомплектні дошкільні заклади на базі ЗЗСО з режимом роботи 4 

год. 

Всього в ЗДО функціонує 33 групи: з них 6 ясельних та 27 дошкільних 

груп. Груп короткотривалого перебування дітей – 5. У зв’язку зі зменшенням 

чисельності дітей протягом 2020 року закрили по одній групі у Явненському 

та Старогутянському ДНЗ. За даними проведеного обліку дітей від 0 до 6 

років в громаді проживають 1229 дітей, що на 216 дітей менше, ніж у 2019 

році. Кількість дитячого населення переважно зменшилась у сільській 

місцевості. Відвідують дошкільні заклади 628 дитини. 57 дітей охоплено 

соціально-педагогічним патронатом. Черги на влаштування дітей до ЗДО 

громади немає. Відсоток охоплення дітей 3-6 років закладами дошкільної 

освіти становить 91%. 

Директорами закладів дошкільної освіти проводиться належна робота 

щодо організації харчування дітей у відповідності ст.35 Закону України «Про 

дошкільну освіту» та Інструкції з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах. 
У 9 дитячих садках організовано 3-разове харчування. Харчуються 647 

дітей. Звільнено від плати за харчування 69 дітей, з них 38 дітей воїнів АТО. 

Виконання натуральних норм харчування в середньому виконуються на 82% 

в яслах та 76% у садках. 

Середня вартість утримання однієї дитини на рік становила 23182 грн. 

У всіх закладах дошкільної освіти вчасно проведено поточні ремонти. 

Організацію освітньо-виховного процесу забезпечують 75 

педагогічних працівників, 45 з яких мають вищу педагогічну освіту, у тому 

числі 25 фахову. 

 
 

Загальна середня освіта 

До 1 класу 01 вересня 2020 року було зараховано 249 учнів (17 класів). 

Усього в 2020/2021 н.р. за шкільними партами громади навчається 2517 учнів, 

що на 30 більше попереднього навчального року. Загалом було організовано 

навчання у 163 класах. 



Відповідно до нового законодавства рішенням Баранівської міської 

ради було затверджено мережу 29 груп подовженого дня у 6 ЗЗСО, що з 

01.09.2018 р. фінансуються з місцевого бюджету. Їх відвідують 711 школярів, 

що на 25 більше, ніж минулого навчального року. 

У 2020/2021 н.р. в ЗЗСО було організовано роботу 39 гуртків. 

Протягом 2019-2020 н.р. в міжнародних, всеукраїнських та обласних 

конкурсах узяли участь вихованці міського Будинку дитячої творчості та 

завоювали 68 (43) дипломів, із них: 21 міжнародного, 19 всеукраїнського та 28 

обласного рівнів. 

У 2020 році була розширена мережа інклюзивних класів і груп. Загалом 

було організоване інклюзивне навчання для 12 учнів: (4 в Баранівському ліцеї 

№1 (1, 6, 7, 8 класах), 3 у Баранівському ліцеї №2 ім. О.Сябрук (1(2 дитини) та 

4(1 дитина) клас), 1 у Смолдирівській ЗОШ І-ІІІ ст. (1 клас), 1 у Рогачівській 

гімназії ( 3 клас) та 2 учнів у Кашперівській ЗОШ І-ІІІ ст. (3 та 8 клас) та для 

9 дітей у закладах дошкільної освіти, а саме: у Баранівському ЗДО «Сонечко» 

8 дітей та у Кашперівському ЗДО – 1 дитина. До штатних розписів цих 

закладів освіти введено посаду асистентів вчителя та вихователя. 

У 2020 році згідно із Законом України «Про повну загальну середню 

освіту» усіх директорів закладів загальної середньої освіти переведено на 

контрактну форму роботи строком на шість років без проведення конкурсу. 

Загальний бюджет галузі освіти ОТГ у 2020 році становив 90 млн. 

400 тис. грн. Із них: освітня субвенція – 49 млн. 168 тис. грн, 

видатки спеціального фонду – 2 млн. 326 тис. грн. 

За кошти громади фінансується: 

- заробітна плата всіх працівників закладів дошкільної освіти, міського 

будинку дитячої творчості, відділу освіти та технічно-обслуговуючого 

персоналу шкіл; 

- комунальні послуги (електроенергія, газ, водопостачання); 

- тверде паливо для котелень; 

- паливно-мастильні матеріали для шкільних автобусів; 

- продукти харчування для дітей пільгових категорій; 
- оздоровлення дітей; 

- капітальні й поточні ремонти приміщень, техніки й т.д.; 

- закупівля матеріалів, обладнання й інвентаря; 

- підвищення кваліфікації педагогів; 

- відрядження команд на обласні змагання, конкурси й олімпіади; 
- оплата праці вихователів груп подовженого дня, керівників гуртків у 

школах, доплати за завідування навчальними кабінетами. 

 

1. Головна мета 

Основний пріоритет розвитку галузі освіти на 2021 рік вбачаємо у 

подальшій реалізації головних завдань державної політики в сфері освіти, 

приведенням системи провадження освітньої діяльності у відповідність до 



Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

упровадженням Концепції «Нова українська школа». 

2. Проблемні питання 

- Придбання шкільних автобусів для перевезення здобувачів освіти у 

кількості 2 штук. 

- Необхідність будівництва спортивного залу та перекриття даху в опорному 

закладі освіти «Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук». 

- Проведення планових заходів по протипожежній безпеці. 

- Завершення капітального ремонту ЗДО «Сонечко». 
- Завершення робіт по встановленню лічильників дистанційної передачі 

даних (Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст., Вірлянська початкова школа, ЗДО 

«Сонечко»). 

- Заміна циркуляційних насосів у котельні Першотравенського ЗДО «Мрія». 

- Створення повноцінного ЗДО у мікрорайоні Заріччя (дві групи). 

- Заміна перекриття даху котельні Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

- Ремонт внутрішніх туалетів у Полянківській та Кашперівській ЗОШ І-ІІІ ст. 
- Заміна покриття підлоги у Першотравенському ЗДО «Мрія». 
 Назва проекту Загальна 

вартість 

(тис. грн) 

Джерела фінансування, тис.грн. 

№ Державний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші джерела 

1. Капітальний ремонт крівлі Баранівського 

ліцею №2 ім.О.Сябрук 

2 млн.грн. 2 млн.грн.   

2. Капітальний ремонт ганку з улаштуванням 

пандусу 
Баранівського ліцею №1 

578 473 
тис.грн. 

 578 473 
тис.грн. 

 

3. Капітальний ремонт приміщення 

(термомодернізація) корпусу № 2 

Полянківської ЗОШ І-ІІІ 

2 млн.грн.   2 млн.грн. 

4. Будівництво спортивного залу 

Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук, за 

адресою: вул. Звягельська,17 м. Баранівка, 

Житомирської області 

8 млн.грн. 8 млн.грн.   

5. Капітальний ремонт туалетних приміщень 
другого та третього поверхів 

Баранівського ліцею №1 

900 тис.грн.  900 
тис.грн. 

 

6. Капітальний ремонт санітарних кімнат 

Кашперівської ЗОШ ст. 

447 092 грн 447 092 грн   

7. Капітальний ремонт санітарних кімнат 
Полянківської ЗОШ ст. 

382 938 грн. 382 938 грн.   

8. Капітальний ремонт (термомодернізація) 

будівлі філії Баранівського ліцею №1 

«Вірлянська початкова школа» 

   1 800 000 грн. 

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

150 тис.грн. - 150 
тис.грн. 

 

10. Завершення робіт по реконструкції 

термомодернізації будівлі ЗДО «Сонечко» за 

адресою: вул.Звягельська, 58-А м.Баранівка 

1 303 591 
грн. 

  1 303 591 грн. 

 

ХІI. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 



Пріоритетною для Баранівської громади залишається галузь охорона 

здоров’я. 

Мережа комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради 

складається з 20 об’єктів, а саме: 6 лікарських амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини (Баранівка, Суємці, Кашперівка, Полянка, Рогачів, 

Першотравенськ) та 14 фельдшерських пунктів. 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна 

районна лікарня» зареєстроване 01.10.2019 року, обслуговує 39081 жителя 
району. 

Проблемні питання: 

1. Недостатнє фінансування на забезпечення закладу сучасною 

діагностичною апаратурою для проведення скринінгових обстежень та 

забезпечення надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної 

допомоги населенню. 

Необхідно позитивно вирішити питання щодо спів фінансування 

закупівлі обладнання та техніки, об’єднавши фінанси всіх місцевих бюджетів 

Баранівського району, а також спонсорів. Тільки так, ми зможемо забезпечити 

умови для підписання КНП «Баранівська ЦРЛ» договору з НСЗУ. 

2. Дефіцит кадрів (відсутність повного забезпечення лікарями «вузьких» 

спеціальностей та висока питома вага лікарів пенсійного віку). 

Створення необхідних умов для роботи лікаря, забезпечення його 

достойною заробітною платою, а для молоді – житлом, дасть позитивне 

вирішення кадрової політики закладу. 

3. Недостатнє фінансування на виплати пільгових рецептів окремих груп 

населення за певними категоріями захворювань. Це і рідкісні орфанні 

захворювання, і хвороби ендокринної системи і онкологічні захворювання. 

 
ХІІІ. ЗЕМЛЕУСТРІЙ ГРОМАДИ 

 

Реалізація політики у галузі будівництва,архітектури та земельних 

Відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Баранівської міської ради був утворений рішенням 

1 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.01.2017 року №42. 

У 2018 році відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Баранівської міської ради утворений як окрема 

юридична особа рішенням 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 

12.11.2018 року № 1403. Повне найменування Відділу: Відділ 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності Баранівської міської ради (далі – Відділ). 

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, 



будівництва та житлово-комунального господарства України, наказами 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, 

наказами Фонду державного майна України, рішеннями міської ради, 

розпорядженнями міського голови, а також іншими актами. 

Завдання Відділу на 2021 рік: 
 забезпечення реалізації державної політики у сфері земельного 

законодавства, містобудування та архітектури, управління нерухомим 

майном, що належить до комунальної власності Баранівської міської 

об’єднаної територіальної громади; 

 аналіз стану містобудування на території Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади, організація розроблення, проведення експертизи і 

забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів 

населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної 

громади, його складових частин, іншої містобудівної документації; 

 забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та 

архітектури, національних стандартів, норм і правил, регіональних правил 

забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації; 

 реалізація політики міської ради у сфері захисту та використання 

земельних ресурсів, регулювання земельних відносин, містобудування та 

благоустрою; 

 забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок 

ефективного обліку, використання, продажу земель та майна, які 

знаходяться у комунальній власності Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади; 

 здійснення аналізу ефективного використання земельних ресурсів 

Баранівської міської об’єднаної територіальної громади; 

 взаємодія з постійними комісіями міської ради, підприємствами, 

установами, організаціями та громадськими об’єднаннями з питань 

земельних відносин та комунальної власності; 

 здійснення контролю за ефективним використанням майна комунальних 

підприємств; 

 забезпечення систематичного інформування населення Баранівської 

міської об’єднаної територіальної громади про хід приватизації та надання 

в орендну земель та майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста; 

 проведення роботи щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до 

проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а 

також концепцій і програм управління земельними ресурсами та 

комунальним майном; 

 здійснення інших повноважень в сфері земельних відносин та управління 

майном комунальної власності, передбачені чинним законодавством, 

віднесені до компетенції виконавчих органів міської ради. 

 участь у розробленні та виконанні міських програм у галузі земельних 

відносин та комунального майна, а також обліку та розподілу житла, 

містобудування та архітектури; 



 організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав 

громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу 

України та інших нормативно-правових актів України; 

 здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

за місцем проживання. 

Також у 2021 році відділом планується: 

У сфері містобудування та архітектури: 

- розгляд заяв щодо видачі будівельних паспортів забудови земельної 

ділянки та внесення змін до будівельного паспорта; 

- розгляд заяв щодо видачі паспортів прив'язки для впровадження 

підприємницької діяльності та продовження терміну їх дії; 

- розгляд заяв на видачу містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки та внесення змін до них; 

- розгляд заяв щодо погодження висновків проектів землеустрою; 
- розроблення та затвердження містобудівної документації на місцевому 

рівні (детальних планів території); 

- розгляд заяв від громадян та юридичних осіб про присвоєння поштових 

адрес житловим будинкам та нежитловим приміщенням; 

- видача довідок громадянам та юридичним особам про присвоєння 

поштових адрес об’єктам нерухомого майна, про відсутність або наявність 

забудови на земельних ділянках; 

- погодження дозволу на будівництво (реконструкцію) житлових будинків, 

господарських будівель і споруд на власній земельній ділянці; 

- надання дозволу на реконструкцію квартир; 

- видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами; 
- надання плану викопіювання на земельну ділянку. 

У сфері земельних відносин: 

 

- проведення робіт по укладанню договорів оренди землі з громадянами, 

суб’єктами підприємницької діяльності та юридичними особами; 

- надання довідок громадянам та юридичним особам про кількісний облік 

земельних ділянок, розглядаються земельні спори, запити про публічну 

інформацію, заяви та звернення; 

- розгляд заяв громадян та суб’єктів господарювання із земельних питань; 
- підготовка документів для продажу Баранівською міською радою земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані 

об’єкти нерухомості, що належать покупцям на праві власності; 

- підготовка документів для продажу Баранівською міською радою 

нежитлової будівлі (заводоуправління) на підставі електронного аукціону 

орієнтовною вартістю 477 619 грн; 

- укладення договорів про пайову участь на будівництво, розширення, 

ремонт, утримання об’єктів благоустрою соціальної і виробничої 

інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного 

середовища та контроль за надходження коштів відповідно до укладених 

договорів; 



- продаж на земельних торгах земельних ділянок та права їх оренди: 

1. Земельна ділянка площею 0,1000 га в м.Баранівка, вул.Івана Франка,110, 

яка перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної 

територіальної громади та виставляється для продажу на земельних торгах 

(аукціоні) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (АЗС) із 

земель запасу житлової та громадської забудови. 

2. Земельна ділянка площею 41,9449 га (1820684800:01:000:0225) за межами 

населених пунктів (Рогачівський старостинський округ), яка перебуває в 

комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 

право оренди якої виставляється для продажу на земельних торгах 

(аукціоні) для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу сільськогосподарського призначення. 

3. Земельна ділянка площею 47,4974 га (1820684800:01:000:0310) за межами 

населених пунктів (Рогачівський старостинський округ), яка перебуває в 

комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 

право оренди якої виставляється для продажу на земельних торгах 

(аукціоні) для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу сільськогосподарського призначення. 

4. Земельна ділянка площею 81,9643 га (1820685800:04:000:1268) за межами 

населених пунктів (Суємецький старостинський округ), яка перебуває в 

комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 

право оренди якої виставляється для продажу на земельних торгах 

(аукціоні) для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу сільськогосподарського призначення. 

5. Земельна ділянка площею 18,9579 га (1820680800:05:000:0103) за межами 

населених пунктів (Вірлянський старостинський округ), яка перебуває в 

комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, 

право оренди якої виставляється для продажу на земельних торгах 

(аукціоні) для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу сільськогосподарського призначення. 

 

- прийняття в комунальну власність Баранівської ОТГ нерухомого майна, яке 

визнане судом відумерлою спадщиною, а саме, право на земельні частки 

(паї); 

- підготовка на розгляд сесій та виконкому Баранівської міської ради 

проектів рішень; 

- розроблення та затвердження на сесії Баранівської міської ради 

регуляторних актів; 

- прийняття документів на реєстрацію пасік (згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 07.02.2018 року №107 та Порядку реєстрації пасік, 

затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України і Української 

академії аграрних наук від 20.09.2000 р. №184/82); 

- відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам з метою 

захисту майнових прав Баранівської територіальної громади як власника землі 



в особі Баранівської міської ради, недопущення безоплатного використання 

земельних ділянок комунальної власності, визначення та відшкодування 

збитків, завданих Баранівській ТГ внаслідок порушення порядку 

землекористування. 

У сфері комунального майна: 

- проведення продажу об’єктів малої приватизації комунального майна 

Баранівської територіальної громади, підготовка об’єкта до аукціону, 

розроблення умов продажу, а саме: з умовами (без умов), зі зниженням старої 

ціни на 50%, методом покрокового зниження стартової ціни, шляхом викупу; 

- проведення аукціонів з оренди комунального майна Баранівської 

територіальної громади; 

- розміщення Переліків першого та другого типу в електронній торговій 

системі; 

- укладання договорів оренди комунального майна; 

- підготовка на розгляд сесій та виконкому Баранівської міської ради 

проектів рішень; 

- проведення перереєстрації громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов відповідно до п.25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм приміщень в Українській РСР, затверджених 

постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 №470. 

 

ХІV . Фінансове забезпечення заходів Програми та цільових 

Програм 
 

№ 

п/п 

 
Назва проекту 

Загальна 

вартість 

(тис. грн.) 

Джерела фінансування, тис. грн. 

Державний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Інші 

джерела 

 
1 

Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул. Західна та 

вул.Калинова в м.Баранівка 
Житомирської області 

 
127,0 

  

127,0 
 

 

2 
Капітальний ремонт вуличного 

освітлення с.Середня, Баранівського 
району Житомирської області 

 

66,0 
 

66,0 
 

 
3 

Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул.Ломоносова, 

м.Баранівка, Баранівського району 
Житомирської області 

 
84,0 

  

84,0 
 

 

4 
Капітальний ремонт вуличного 

освітлення с.Смолка, Баранівського 
району Житомирської області 

 

73,0 
 

73,0 
 

 

5 
Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Ярослава Мудрого в 

м.Баранівка Житомирської області 

 

80,0 
 

80,0 
 



 

6 
Капітальний ремонт а/д С0602351 
(Баранівка - Деревищина ч/з 

Кашперівку км 7+800-13+900 

Після 

виготовлення 

ПКД 

   

 

7 
Капітальний ремонт автодороги (C- 

060202 /Суємці – Рогачів/ на дільниці 

Рогачів – Смолдирів (1,5 км) ) 

Після 

виготовлення 

ПКД 

   

 
8 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття від буд. №1 вул. 

Першотравнева – площа Волі – буд. 

№14 вул. Звягельськав м. Баранівка 

 
1499,975 

   

1499,975 

 
9 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Звягельській буд. 35 

до буд. №138 в м. Баранівка 

Житомирської області 

 
1466,304 

   

1466,304 

 
11 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вулиці та тротуарів по вул. 

Ярослава Мудрого в м.Баранівка 

Житомирської області 

 
540,0 

  

540,0 

 

 

 
12 

Будівництво прозорого офісу з 

блокованими приміщеннями торгово- 

тренінгового центру за адресою: вул. 

Звягельська,7Б,м. Баранівка, 

Баранівського району Житомирської 

області. Завершення 

 

 
15219,3346 

 
 

13697,4011 

 
 

1521,9335 

 
 

- 

 

14 
Реалізація проекту “Полянки -Плаза” 
(смт.Полянка), який став переможцем 

“Бюджету участі” у 2018 році 

 

90,0 

 
90,0 

 

 

15 
Реалізація проекту “Футбольне поле” 
(с.Кашперівка), який став переможцем 

“Бюджету участі” у 2018 році 

 

90,0 

 
90,0 

 

20 
Закупівля контейнерів для сортування 

ТПВ 

В межах 
кошторисних 

призначень 

   

21 
«Створення осередка спілкування на 
селі для вразливих верств населення» 

94,451 
- - 94,451 

 

22 
«План громадської безпеки 

Баранівської міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

 

270,00 - - 270,00 

 

23 
В т.ч. «Організація та проведення 

національно - патріотичного 

виховання молоді» 

 

90,0 
- - 90,0 

 

24 
«Організація діяльності Громадського 

формування для охорони громадського 

порядку» 

 

90,0 
- - 90,0 

25 
«Розвиток культури поводження з 
домашніми тваринами (Собаки, коти)» 

90,0 - - 90,0 

 

26 
Придбання лапароскопічної стійки для 

хірургічного відділення Баранівської 

КЦРЛ 

 
1200,00 1000,00 200,00 - 

 

27 
Відновлення фонарної лінії в 
с.мирославль: вул.Дубрівська (20 

фонарів), вул.Зарічна (3 фонарі); 

В межах 

кошторисних 

призначень 

   



 
28 

Проведення робіт по освітленню 

с.Берестівка: вул.Полоьва, 

вул.Шосейна, вул.Лук’янівська, 

вул.Шаруківська, вул.Лісова 

Після 

виготовлення 

ПКД 

   

29 
Проведення ремонту дороги в 

с.Мирославль – вул.Дубрівська 

Після 
виготовлення 

ПКД 

   

 
30 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації щодо ремонту містка 

через річку Свинобичка, яка з’єднує 

с.Берестівка 

В межах 

кошторисних 

призначень 

   

 

31 
Проведення внутрішнього ремонту 
приміщення Мирославльського 

Будинку культури 

    

 

 

Начальник відділу-головний бухгалтер Людмила ЦИМБАЛЮК 


